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Onderwerp
Reactiedocument Uitbreiding skatebaan Bevrijdingspark

Leeswijzer
In dit reactiedocument is alle communicatie opgenomen met gebruikers, jongerenwerk en
bewoners/direct belanghebbende. Hiermee wordt een overzicht verkregen van alle uitgaande en
inkomende stukken.

Contactlijst
1.

Jongerenwerk:

Pieter Poorts (Compass Uden)

2.

Gebruikers:

4 personen aanwezig op 21 juni 2021

3.

Bewonersbrief en belanghebbende:

Ereprijsstraat 4
Violierstraat 3, 5, 17 en 19
Kastanjeweg 4 t/m 12 en 22 t/m 30.

4.

Per email brief verstrekt aan:

Basisschool de Tandem Ereprijsstraat 1
Eigenaar van Ereprijsstraat 31
Eigenaar van Violierstraat 13
GGZ/Plevier BV Violierstraat 11

5.

Wijkagent:

Frido van Dapperen

6.

Gebiedsplatform:

Uden - Centrum

Reacties
Datum: 21 juni 2021

Eerste gesprek met gebruikers en jongerenwerk
Gebruikers zijn tevreden over de grootte van de huidige skatebaan.
Skate-elementen zouden wel dichter bij elkaar gezet kunnen worden en
een indeling op een vierkant is beter dan op een ronde vorm.
Uitvoering in beton en dan in 1 geheel in verband met geluid en
duurzaamheid is hierbij ook aan de orde geweest.
Er wordt geopperd om een pumptrack toe te voegen.

Datum: 13 juli 2021

Gebiedsplatform Uden Centrum
Het gebiedsplatform is geïnformeerd over de plannen en de bedoeling
daarvan. Expliciet is aan hen gevraagd wat zij van de plannen vinden,
daarop is kortstondig gereageerd dat men het fijn vond dat zij al in dit
vroege stadium op de hoogte zijn gebracht. Verder hebben zij op dit
moment nog geen concrete mening/bevindingen.
Verder is aan de orde geweest hoe om te gaan met contact met direct
aanliggende bewoners. GPF Uden Centrum geeft aan dat bewoners
relatief ver weg wonen maar wel actief benadert zouden moeten
worden door de gemeente. Het is ook verstandig om met de Pastorie en
de aanliggende basisschool contact op te nemen.
Het deel van de Violierstraat tot aan de Ereprijsstraat zou tot de actief
betrokken bewoners kunnen horen.

Tevens geven zij de tip mee, de wijkagent te informeren
Datum: 29 juli 2021

Brief naar aanwonende en direct betrokkene/belanghebbende
In deze brief worden geadresseerde geïnformeerd over de 3 scenario’s
die de gemeente heeft uitgewerkt. In de brief worden de geadresseerde
uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting op 3 augustus ter plaatse
en wordt de reactietermijn om schriftelijk te reageren opengesteld tot 3
september.

Datum: 3 augustus 2021

Persoonlijke toelichting
Er is 1 persoon aanwezig geweest. Vooral het veiligheidsaspect heeft in
dat gesprek aandacht gekregen.

Datum: 3 september 2021

Schriftelijke reactietermijn
Zie bijlage reactie plevier BV 21.114150.

Bijlage
1.

Verstuurde bewoners brief van 29 juli 2021: 21.097576

2.

Reactie Plevier BV: 21.114150

