SCHRIFTELIJKE VRAAG
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: Stand van zaken Motie onderzoek alternatief HOV tracé

De gemeente Uden is samen met de provincie bezig met een plan voor een hoogwaardige
busverbinding (HOV) tussen Eindhoven, Uden en Oss om het ontbreken van een treinverbinding te
compenseren. Volgens het huidige plan moeten deze bussen dwars door het centrum van Uden
lopen wat ons inziens veel vertraging oplevert en grote gedeelten van Uden worden hiermee niet of
slecht bereikt.
Het visgraatmodel heeft ons inziens een groot aantal voordelen. Het voorstel om 1 a 2 HOV haltes
langs de snelweg te situeren en van daar uit met kleinere bussen de wijken, Uden-zuid, Volkel, Odiliapeel, het industrieterrein en de vliegbasis te ontsluiten. Het bereik wordt beter en de snelheid van
de HOV verbinding blijft gewaarborgd.
Op 17 december j.l. heeft de raad een motie aangenomen die gesteund werd door de SP, CDA, Gewoon Uden en Fractie Bozkurt om samen met de provincie een alternatief voorstel op basis van het
visgraatmodel te maken en de voor- en nadelen aan de raad te presenteren.
Naar aanleiding van signalen vanuit de provincie dat de wethouder deze motie niet serieus zou
nemen hebben we in februari reeds vragen gesteld naar de stand van zaken. In het antwoord van
het college op 1 maart staat dat afgesproken is dat de gemeente Uden de consequenties eerst in
beeld zal brengen en vervolgens in overleg zal treden met onder meer de Provincie, de vervoerder
en eventueel ook de participerende gemeenten.
"Uiterlijk in mei zullen wij de Raad informeren over onze eerste bevindingen en de vervolgstappen
met betrekking tot onderhavige motie."
Mei is ondertussen gepasseerd en wij beginnen steeds meer de indruk te krijgen dat de wethouder
middels vertragingstechnieken de uitvoering van deze motie probeert te frustreren.
Ondanks dat de normale termijn voor beantwoording van een schriftelijke vraag een maand
bedraagt, willen we verzoeken, omdat dit een herhaling van de vraag van 1 februari betreft om deze
sneller te behandelen. Het antwoord zouden we graag uiterlijk 19 juni ontvangen zodat dit
eventueel in de REO commissie van 20 juni besproken kan worden.
Vraag:


Wanneer wordt de raad geïnformeerd?

Afdoening:

☒ schriftelijk

☐ mondelinge beantwoording

Ondertekening:
Datum indiening

:

1-6-2016

Fractie

:

SP

Naam indiener

:

Ton Segers

(einddatum 1-7-2016)

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: 7-6-2016
Antwoord:
Helaas is het niet gelukt om het HOV onderzoek eind mei tot afronding te brengen. Gelet op het
belang dat het College hecht aan een zorgvuldige behandeling van deze motie is omwille van de
gewenste voortgang een extern bureau ingeschakeld.
Het HOV tracé-onderzoek zit in een afrondend stadium. De rapportage komt in juni beschikbaar. Op
grond daarvan zal het College een raadsvoorstel voorbereiden en ter besluitvorming aan de Raad
voorleggen. Gelet op de fase waarin het onderzoek verkeert verwachten wij begin juli het
raadsvoorstel te hebben vastgesteld.
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