Nieuwsupdate omtrent omgevingsstudie N605 – week 15
Beste lezer,
U ontvangt deze mail, omdat u heeft aangegeven dat we u via e-mail op de hoogte mogen
houden over de voortgang van de omgevingsstudie N605. Met dit soort e-mails zullen we u
de komende maanden steeds informeren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Wilt u liever
toch geen mail van ons ontvangen? Laat het ons weten via n605volkel@uden.nl.
Gespreksronde 1
De maanden januari en februari hebben we benut om - ondanks alle corona-maatregelen zoveel mogelijk direct betrokkenen* persoonlijk te spreken, bij hen aan de keukentafel dan
wel digitaal. Die gesprekken waren bedoeld om met elkaar te checken of we alle belangrijke
aandachtspunten goed in beeld hebben. De input die we daarbij hebben opgehaald, hebben
we in maart vertaald naar nieuwe schetsen voor zowel het D- als C-alternatief. Dat was een
hele puzzel, want de schetsen moeten tegelijkertijd uiteraard blijven voldoen aan de eisen en
wensen van de gemeente en provincie (bijvoorbeeld op het gebied van doorstroming,
verkeersveiligheid, minimale hinder voor omwonenden).
*=direct betrokkenen zijn de mensen die eigendom (woning, bedrijf, grond) of directe
belangen hebben in het ‘zoekgebied’ van de beide oostelijke alternatieven (zie bijlage).
Overzicht aandachtspunten
Alle aandachtspunten die inmiddels zijn genoemd, hebben we verwerkt in een overzicht. Dat
verwachten we binnenkort met u te kunnen delen, zodra we klaar zijn met de uitleg waarom
we voor welke keuze zijn gegaan en waarom sommige aandachtspunten of wensen niet
meegenomen kunnen worden in het uiteindelijke ontwerp.
Verwarring over verschillende schetsen
We krijgen signalen dat er verwarring is over de schetsen die we hebben gebruikt in de
eerste gespreksronde. Terecht is opgemerkt dat er verschillen zaten tussen de schetsen die
we met aanwonenden hebben besproken. Daardoor is helaas bij enkelen de indruk ontstaan
dat op sommige aspecten ‘al is besloten’. Dat is geenszins het geval! Graag leggen we uit
hoe het zit.
Tussen de eerste gesprekken in januari en de gesprekken in februari/maart zijn al kleine
aanpassingen verwerkt in de schetsen naar aanleiding van nieuwe informatie die tijdens die
eerste gesprekken naar voren kwam. Daarbij ging het bijvoorbeeld om het toevoegen (of
juist verwijderen) van een stukje ventweg, een parallelroute of rotonde ten opzichte van de
eerste schetsen. Het gaat om kleine optimalisaties in de tracés die we straks ook zullen
uitleggen. Het klopt dus dat mensen met wie we vroeg in de gespreksronde spraken een
andere schets hebben gezien dan mensen met wie we later in die ronde spraken. Natuurlijk
zullen we alle wijzigingen die gedurende gespreksronde 1 zijn doorgevoerd ook nog
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terugkoppelen naar degenen die daar nog niet van op de hoogte waren/zijn. Die
terugkoppeling volgt in gespreksronde-2, zodat iedereen precies gelijk is geïnformeerd. We
verzoeken iedereen dus: heb even geduld, er volgt nog een terugkoppeling.
Uitnodiging: gespreksronde 2
In april/mei organiseren we graag een tweede gespreksronde met direct betrokkenen. We
lichten dan de aanpassingen op de eerste schetsen toe en kijken samen met u nogmaals
naar de consequenties voor u op perceelsniveau. We nodigen iedereen uit die we in de eerste
ronde hebben gesproken om de beschikbaarheid en interesse voor een gesprek kenbaar te
maken. De schetsen (en toelichting) zullen we in ieder geval direct na afronding online delen
voor de hele omgeving via het participatieplatform www.udenaanhetwoord.nl (zie toelichting
verderop).
We hopen van harte dat we deze gesprekken live kunnen voeren (op afspraak) op het
gemeentehuis in Uden. In verband met de coronamaatregelen kunnen we per dag maximaal
8 gesprekken inplannen van elk maximaal een half uur, met maximaal 2 personen per
gesprek. Daarvoor zijn de volgende data gereserveerd:


29 april in de ochtend



30 april ochtend en middag



Donderdag 6 mei gehele dag

Als u de voorkeur geeft aan digitaal overleg, kan dat uiteraard ook. We kunnen dit in overleg
met u afspreken. Mogelijkheden voor een digitaal overleg (kan nog veranderen) zijn op o.a.:


16 april in de ochtend en vroege middag



19 april in de ochtend



20 april in de ochtend en namiddag

Wilt u hier gebruik van maken, reageer dan even per mail via n605volkel@uden.nl
NB. De gespreksrondes zijn bedoeld voor direct betrokkenen (= mensen die in het
‘zoekgebied’ van de oostelijke alternatieven wonen of eigendom hebben en mensen die
direct effect ondervinden van een van de alternatieven, zie ook de bijlage). Later in het
traject zullen we zorgen voor publicatie van de schetsen, zodat ook andere belangstellenden
de schetsen kunnen bekijken.
Heeft u nog niet met ons gesproken en bent u wel ‘direct betrokkene’? Maak dan uw
interesse kenbaar via n605volkel@uden.nl. We kijken dan of we een gesprek kunnen
organiseren.
Veelgestelde vragen
We proberen vragen die binnenkomen zo goed mogelijk direct te beantwoorden of we
nemen deze mee in de lijst met veelgestelde vragen. Deze vindt u op de website van de
gemeente (www.n605volkel.nl).
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Participatie online
Binnenkort gaan we gebruik maken van het nieuwe online participatieplatform van de
gemeente Uden: www.udenaanhetwoord.nl. Hier vindt u dan alle relevante informatie over de
volgende fases van de studie en heeft u (naar verwachting in mei) de mogelijkheid om te
reageren op het voorkeursalternatief dat voortkomt uit de gespreksrondes. We laten het
weten zodra de omgevingsstudie (inclusief schetsen) op het participatieplatform is
toegevoegd.
Tijdlijn (onder voorbehoud)
Hieronder ziet u de tijdlijn van het vervolgproces op hoofdlijnen. Let wel: deze planning kan
nog veranderen, zeker gelet op de huidige lockdown-periode. Als er iets verandert, sturen
we u een update in een volgende nieuwsbrief.

maart-april
2021
april
2021
mei
2021
Juni
2021

• Herijking effectenbeoordeling

• 2e gespreksronde

•Duidelijkheid over voorkeursalternatief
•Overzicht aandachtspunten
•Online consultatie

•Besluitvorming (verwacht)

NB. Veranderingen ten opzichte van vorige planning
We hadden beoogd om in april duidelijkheid te geven over een voorkeursalternatief. Dat is
niet haalbaar, gelet op de vele maatwerkoplossingen en vraagstukken. We gaan proberen dit
met maximaal een maand op te schuiven en verwachten u in mei deze duidelijkheid wel te
kunnen geven. Daarna zal het voorkeursalternatief nog worden voorgelegd ‘ter consultatie’
(dat wil zeggen: u krijgt de gelegenheid er wat van te vinden). Pas daarna leggen we het
voorkeursalternatief voor aan de raad voor besluitvorming.
Met vriendelijke groeten,
Jordan Jansen
Theo Heida
Projectteam N605
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BIJLAGE: Zoekgebied alternatieven
Rond de beide oostelijke alternatieven is een grove lijn getrokken rond de percelen die
grenzen aan een van de alternatieven. We noemen dat het zoekgebied.
Voor de gespreksrondes over de schetsen voor beide alternatieven zijn in elk geval degenen
uitgenodigd die in dit zoekgebied eigendom hebben (= een woning, bedrijf, grond).
Op onderstaand kaartje is aangegeven:


Alternatief C: blauwe stippellijn



Alternatief D: rode stippellijn



Zoekgebied: lichtblauw gearceerd

Nog geen gesprek gehad en wel behoefte aan een gesprek?
Bent u tot nu toe niet uitgenodigd voor een gesprek of heeft u tot nu toe geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid van een gesprek? Neem contact met ons op via
n605volkel@uden.nl

Kaart: afbakening zoekgebied alternatieven C en D
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