
  

 

Enquête herinrichting Violierstraat, Uden 

De gemeente Uden gaat de Violierstraat, inclusief de 3 aanliggende rotondes (is 

projectgebied), herinrichten omdat het wegdek en de riolering aan vervanging toe zijn. Om 

dit te kunnen doen wordt er een nieuw ontwerp voor dit gebied gemaakt. De belangrijkste 

onderdelen van het ontwerp zijn gescheiden rijbanen voor het autoverkeer, veilige 

fietsvoorzieningen en klimaatbestendige maatregelen om in de toekomst wateroverlast te 

voorkomen. Het riool wordt vervangen en een nieuw hemelwaterriool aangelegd. 

Binnen dit project gaan we werken met een klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten 

bewoners en ondernemers uit het projectgebied. Daarnaast vragen we belangengroepen, 

zoals Fiets Forum Uden, een bijdrage te leveren aan de klankbordgroep. Samen met de 

klankbordgroep gaan we werken aan een ontwerp voor de herinrichting. 

De Violierstraat is een drukke toegangsweg naar en van het centrum met veel gebruikers. 

Daarom willen we, voordat we aan de slag gaan met de klankbordgroep, van zoveel mogelijk 

gebruikers weten hoe zij de Violierstraat beleven, met name op het gebied van 

verkeersveiligheid. Daartoe hebben we een korte enquête opgesteld. De resultaten nemen 

we mee in de vervolgfase. 

De enquête is volledig anoniem. Het invullen kost max. 5 minuten tijd.  

Wij danken u hartelijk voor het invullen!  

Gemeente Uden 

Harry Bouquet, projectleider afdeling Ruimte 

  



  

 

 

Vraag 1 

Ik maak het meest gebruik van het projectgebied als (meerdere antwoorden mogelijk)  

o Automobilist 

o (Brom)fietser 

o Voetganger 

 

Vraag 2: 

 

Als weggebruiker ervaar ik de verkeersveiligheid in het projectgebied als 

 

o Zeer verkeersveilig 

o Verkeersveilig 

o Neutraal 

o Verkeersonveilig 

o Zeer verkeersonveilig 

o Weet niet/geen mening 

 

 

Vraag 3: 

 

Als u (zeer) onveilig hebt ingevuld, welke aspecten spelen hierbij een rol (meerdere 

antwoorden mogelijk) ? 

 

o Snelheid waarmee wordt gereden 

o Hoeveelheid verkeer 

o Onoverzichtelijkheid 

o Geparkeerde auto’s 

o Vracht-/busverkeer 

o Oversteekmogelijkheden 

o Fietsers 

o Overige: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Toelichting 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Vraag 4: 

 



  

 

Als u verkeersonveiligheid voelt, op welke locatie binnen het projectgebied ervaart u die 

onveiligheid dan (meerdere antwoorden mogelijk) ? 

 

o Violierstraat 

o Rotonde Violierstraat-Kastanjeweg 

o Rotonde Violierstraat - Mellesingel 

o Rotonde Violierstraat – Land van Ravensteinstraat 

 

Toelichting 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Vraag 5: 

 

Ik wil graag dat bij de nieuwe inrichting van het projectgebied rekening gehouden wordt met 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


