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
Onderwerp: afsluiting Neringstraat West
in De Staatscourant van 15-7-2015 is de volgende publicatie te vinden:
Uit het oogpunt van:


het verzekeren van de veiligheid op de weg



het beschermen van weggebruikers en passagiers



het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan



het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

is het gewenst om


de Neringstraat West gedurende de venstertijden voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten
middels een verzinkbare paal, een tweerichtingsverkeer in te stellen voor de Neringstraat
West en een geslotenverklaring in te stellen voor voertuigen langer dan zes meter
gedurende de venstertijden.

In het belang van de verkeersveiligheid kunnen, indien omstandigheden daartoe vragen,
aanvullende maatregelen worden getroffen. De parkeerzone voor vergunninghouders
vergunningshoudersgebied Centrum/Neringstraat West zal opgeheven moeten worden.
De venstertijden zijn:


ma t/m zo : 11:00 - 18:00 uur



vrij: 11:00 -21:00 uur tijdens koopavond

Deze verkeersmaatregelen treden in werking nadat de betreffende verkeerstekens zijn
aangebracht.
Tot zover de publicatie.

Vragen:
1.

Zijn de betreffende verkeerstekens inmiddels aangebracht?

a)

Zo ja, wanneer?

b)

Zo nee, waarom nog niet? Wanneer zullen ze worden aangebracht?

2.

Er van uitgaande dat 4 maanden ruim voldoende zou moeten zijn om de betreffende
verkeerstekens aan te brengen, wat zijn de eerste ervaringen met deze maatregelen?

a)

Ervaringen / reacties van de winkeliers?

b)

Ervaringen / reacties van de weggebruikers?

c)

Ervaringen / reacties van de BOA's?

d)

Ervaringen / reacties van het winkelend publiek?
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Antwoord door: College van burgemeester en wethouders van Uden
Datum: 15 december 2015
Antwoord:
1.

Eind september is een deel van de borden geplaatst en is de beweegbare paal in

de Neringstraat West aangebracht samen met de bijbehorende technische apparatuur.
Met het instellen van de maatregel is echter gewacht omdat er bezwaren zijn ingediend
tegen het genomen verkeersbesluit. De zaak is inmiddels door de OCB behandeld en het
college kan verder met de uitvoering van het besluit. Daarvoor zullen de resterende
borden worden bijgeplaatst, de bewoners en de bedrijven geïnformeerd en de
gemeentelijke toezichthouders regelmatig controleren of de gebruikers van de
Neringstraat West de nieuwe regels naleven. Separaat besluit het college over een
nieuwe ingangsdatum van het verkeersbesluit.
2.

Gezien het antwoord op de eerste vraag kan gesteld worden dat de afgelopen

periode geen maatgevende situatie heeft opgeleverd en het is dan ook niet zinnig hier
conclusies uit te trekken. Enige uitzondering hierop is gedrag van toeleveranciers over de
afgelopen periode waarbij vanaf de Pastoor Spieringstraat het voetgangersgebied is
ingereden om bij de diverse winkels te laden en lossen. Hierop zal per direct worden
gehandhaafd.

