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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: Illegale uitrit bedrijf Zeelandsedijk 1
Ik werd aangesproken door mensen die vonden dat er volgens hun een gevaarlijke situatie is ontstaan
bij een bedrijfshal aan de Zeelandsedijk!
Ik ben ter plekke gaan kijken en heb wat foto's gemaakt.
Het lijkt of er illegaal een uitrit op de Zeelandsedijk is gecreëerd.
Want het is toch niet zo dat je midden op de uitrit een boom laat staan.
Daarnaast is deze boom die het uitzicht belemmert dus kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties
ontstaan die ongelukken tot het gevolg.
Is deze uitrit ook bedoeld voor het uitrijden van vrachtverkeer want daarvoor lijkt de wegaansluiting
en de uitrit niet optimaal, zeg maar gevaarlijk. Zie bijgevoegde foto’s.
Vragen die ik heb aan het college van burgemeester en wethouders.
1.

Bent u op de hoogte van deze situatie?

2.

Het is toch zo dat het gemotoriseerd verkeer van Hoogveld-Jagersveld zich ontsluit via Jagersveld
en dan de Kromstraat?

3.

Is hier sprake van een illegaal gecreëerde uitrit?

4.

Zo ja, wanneer gaat u het betreffende bedrijf sommeren aan deze situatie een einde te maken en
de berm in oude staat terug te brengen.

5.

Zo nee, heeft politie in deze hier de gemeente Uden over geadviseerd?

6.

En wat was in deze het advies van de politie om zulks een uitrit te creëren?

7.

Bent u met mij eens dat hier verkeerskundig een zeer gevaarlijke situatie is gecreëerd?
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Antwoord:
1.

Ja

2.

Het adres Zeelandsedijk 1 is niet gelegen op Hoogveld-Jagersveld maar aan de Zeelandsedijk.

3.

Ja

4.

Dit is gebeurd doordat een handhavingszaak is opgestart. Deze handhavingszaak is direct
gericht op de verkeersveiligheid. De overtreder is tevens geïnformeerd over de wijze waarop
de uitweg veilig gemaakt kan worden en hoeverre wij hierin mee willen werken.

5.

De gemeente Uden beoordeelt op basis van richtlijnen of een uitweg veilig gebruikt kan
worden. De politie heeft hierin geen adviserende rol en wordt derhalve ook niet hierbij
betrokken.

6.

De politie is niet geconsulteerd.

7.

Wij zijn ons bewust van de situatie. Er is een handhavingszaak lopende waarin de eigenaar is
aangeschreven om verkeersveilige maatregelen te treffen totdat de nieuwe en aangepaste
uitweg vergund is.
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