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SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Participatie bij Herinrichting Marktstraat
Het bericht van het Brabants Dagblad op 10 juli, over de wijze waarop onder andere het Fiets Forum Uden
(FFU) en Stichting Drempels Weg bij de herinrichting van de Marktstraat betrokken worden, verontrust de
D66-fractie ten zeerste. Naar wij begrepen hebben gaan deze “inwoner-vertegenwoordigers” geen deel
uitmaken van de klankbordgroep. Terwijl juist verwacht mag worden dat zoveel mogelijk
(vertegenwoordigers van) gebruikers van de Marktstraat in de klankbordgroep deelnemen. Immers hoe
meer constructieve input bij het ontwerpproces, des te attractiever zal het centrum van Uden worden .
Tevens wijzen wij u op de diverse convenanten waarvan er ook één, begin dit jaar, tussen de gemeente en
het FFU is vastgesteld. Een overeenkomst waarin zowel inhoudelijke – als procesmatige afspraken zijn
gemaakt. In Artikel 7 van het convenant met het FFU bijvoorbeeld staat onder meer “…….Gemeente en FFU
samen met andere belangenverenigingen en participanten bewandelen het ontwerpproces om te komen
tot maximaal gedragen ontwerpen in projecten……”
Deze afspraak impliceert zelfs dat het FFU participeert in het hele ontwerpproces.
Tot slot wijzen er op dat in het coalitieakkoord 2018-2022 onder het kopje “bestuur en burgerparticipatie”
gemeld wordt dat het samenspel tussen gemeente, inwoners en organisaties door de visie Udenaar de
Toekomst (2012) een boost heeft gekregen. Waarbij gesteld wordt dat verder wordt gegaan op de
ingeslagen weg.
Naar onze mening dus ook de ingeslagen weg zoals is vastgelegd in een convenant.

Als D66 fractie hebben wij de volgende vragen aan het college van b&w:
1.

Wat is de reden dat het FietsForumUden en ook andere organisaties uitgesloten zijn van deelname
aan de klankbordgroep “herinrichting Marktstraat”?

2.

Kan het College aangeven waarom in afwijking van de afspraken gemaakt in het convenant tussen
bijvoorbeeld gemeente en FFU zij niet worden uitgenodigd voor deelname aan het gehele
ontwerpproces?

3.

Graag vernemen wij van het College of zij afstand nemen van het recent vastgestelde
coalitieakkoord waarin juist de directe betrokkenheid van inwoners en organisaties bij projecten
zo nadrukkelijk onderstreept wordt?

4.

En mocht vraag drie ontkennend worden beantwoord dan vernemen wij graag van het College hoe
zij inwonerparticipatie bij actuele ruimtelijke projecten wensen vorm te geven?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 2-10-2018
Antwoord:
Vraag 1
Het Fiets Forum Uden en andere partijen als Drempels Weg en het gebiedsplatform zijn niet
uitgesloten van deelname aan het ontwerpproces. Het op te stellen ontwerp wordt door deze partijen
tussentijds getoetst op de afspraken die zij hebben gemaakt middels convenanten met de gemeente
Uden. De uitkomsten van deze toetsrondes worden (daar waar mogelijk) meegenomen in de nadere
uitwerking van het ontwerp.
Daarnaast krijgen alle belanghebbenden de gelegenheid om hun reactie te geven op het voorlopige
ontwerp. Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle Udenaren de mogelijkheid
krijgen om hun reactie op het voorlopige ontwerp te geven.
Vraag 2
Er wordt niet afgeweken van het convenant, zie ook antwoord vraag 1.
Vraag 3
Het College neemt geen afstand van het coalitieakkoord. Integendeel; Wij hechten waarde aan de
betrokkenheid van inwoners en organisaties bij ontwikkelingen en projecten die in Uden spelen. Dit
doen wij door het inrichten van klankbordgroepen.
Net als het voorgaande College heeft dit College inwonersparticipatie hoog in het vaandel staan.
Vraag 4
Bij actuele ruimtelijke projecten betrekken we nadrukkelijk in een vroeg stadium relevante
stakeholders waaronder de inwoners. Actueel voorbeeld hiervan is het project Herinrichting St
Janstraat. Hierbij zijn wensen en adviezen die zijn ingebracht door de stakeholders na afweging deels
overgenomen.

3

