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: Verlengde Noordlaan te Odiliapeel
Het aantal transportbewegingen is een steeds groter wordend probleem, zowel aan de oostzijde van
Odiliapeel, als in de kern. Onder ander om die redenen is destijds om de Noordlaan door te trekken
naar de N264 (de zogeheten verlengde Noordlaan) om het dorp Odiliapeel te ontlasten.
Het college heeft op 16 september 2020 een brief van een bewoner ontvangen over de overlast die
in de kern veroorzaakt wordt door het grote aantal voertuigen dat de (structureel aangeven)
omleiding negeert.
Nu als gevolg van de afsluiting van de Oudedijk (t.b.v. de reconstructie) het verkeer zich door de
wijk verdeelt is de overlast verder toegenomen. Ook na deze reconstructie zal het vrachtverkeer zich
klem rijden in de kern en zodoende overlast blijven veroorzaken, bij gebrek aan een alternatieve,
meer logische route.
Overwegende dat:


in het DOP (Dorps Ontwikkelings Plan) van 2009 al naar voren kwam dat de noodzaak van



dat het meeste transport het dorp verlaat via de oostzijde, en deze wegen en knelpunten

de verlengde Noordlaan hoog is.
niet geschikt zijn voor dit hoge aantal transport bewegingen


in 2013 al in het college besloten is dat er in overleg met de Provincie en de ter plaatse
zijnde onderneming de verlengde Noordlaan wordt aangelegd



de aankoop van de benodigde gronden in 2018 zijn afgerond



na realisatie van de verlengde Noordlaan de black spots die nu op de Rogstraat/N264 en de
Rode Eikenlaan/N264 dan tevens zijn opgelost.

Vragen aan het college:
1.

kan het college de raad d.m.v. een notitie aangeven wat de huidige stand van zake is en
waardoor ogenschijnlijk vorderingen uitblijven ?

2.

kan het college een termijn geven op welk moment gestart wordt met het realiseren van de
verlengde Noordlaan?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 12-11-2020
Antwoord:
Vragen aan het college:
1. kan het college de raad d.m.v. een notitie aangeven wat de huidige stand van zake is en waardoor
ogenschijnlijk vorderingen uitblijven ?
Antwoord: Met de bijgevoegde notitie wordt de huidige stand van zaken weergegeven.
2. kan het college een termijn geven op welk moment gestart wordt met het realiseren van de
verlengde Noordlaan?
Antwoord: Een realistische verwachting is dat na de bouwvakantie van 2022 gestart kan worden met
het realiseren van de verlengde Noordlaan.
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