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Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: gebiedsperspectief plangebied Leeuweriksweg-Land van Ravensteinstraat-Aldetiendstraat
In de commissievergadering REF van 26 juni 2017 is de raad geïnformeerd over voornoemd
plangebied. De informatie betrof het voornemen om richtlijnen op te halen bij inwoners en raad van
de gemeente Uden.
Het voornemen zoals vermeld in de informatienota was om op 21 september voor inwoners en
organisaties een beeldvormende avond te beleggen om de uitkomsten daarvan vervolgens in de
commissie op 5 oktober te bespreken. Als reden voor het vaststellen van deze data voerde het college
aan dat hij geen tijd wilde verliezen.
De fractie van de SP heeft de volgende vragen aan het college:
1.

Wanneer worden inwoners, organisaties en raad geïnformeerd over de criteria waaraan de plannen
moeten voldoen?

2.

Hoe groot is het plangebied Leeuweriksweg-Land van Ravensteinstraat-Aldetiendstraat?

Afdoening:

☒ schriftelijk

☐ mondelinge beantwoording
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 7-11-2017
Antwoord vraag 1:
Tijdens de commissie REF van 26 juni jl. heeft wethouder Peerenboom de aanpak om te komen tot een
gebiedsperspectief genuanceerd. In plaats van als gemeente sturend te zijn door een
voorkeursscenario vast te stellen, wordt nu (markt)partijen met een marktuitvraag de kans geboden
met nieuwe en haalbare ideeën te komen die passen binnen de geformuleerde ambitie. Deze
marktuitvraag wordt momenteel voorbereid.
Voorafgaand aan de publicatie van de marktuitvraag gaan wij met u in gesprek over de opzet van de
marktuitvraag, criteria waarop de plannen worden beoordeeld en het proces. Pas ná besluitvorming
door uw raad vindt publicatie van de marktuitvraag plaats.
Antwoord vraag 2:
Voorafgaand aan de start van de marktuitvraag moet er zekerheid zijn over de omvang van het
plangebied. Naast de politie en brandweer zijn twee scholen gelegen (De Klimboom en De
Sterrenkijker) die naar verwachting op termijn vrij gaan komen. Hiermee is een integrale
herontwikkeling op deze unieke plek mogelijk. Momenteel wordt de besluitvorming over deze
onderwijsvoorzieningen afgewogen in de totale onderwijshuisvesting in Uden (Integraal
HuisvestingsPlan onderwijs) en kan vervolgens het plangebied voor de marktuitvraag definitief worden
bepaald.
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