SCHRIFTELIJKE VRAAG

(D00135664)

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: carpoolstrook bij de A50 in Uden
Uden heeft ooit een carpoolstrook gehad aan de Nistelrodeseweg, op de plek waar Barouge zat.
Deze carpoolstrook is er niet meer en in de plannen voor het Foodcourt is geen carpoolstrook
opgenomen. Udenaren die willen carpoolen moeten dus gebruikmaken van de carpoolstroken in
Veghel of Ravenstein.
Wij vinden het belangrijk dat er een carpoolstrook bij de A50 in Uden komt, omdat wij streven naar
een duurzaam Uden. Als in alle auto’s die voor woon-werkverkeer worden gebruikt, vier mensen
zaten, zouden er in de spits circa 70% minder auto’s rijden. Carpoolen is goed voor het milieu, omdat
het leidt tot vermindering van brandstofverbruik, files en uitstoot van broeikassen.
Wij constateren dat veel Udenaren die naar hun werk rijden, alleen in de auto zitten. Een aantal van
hen wil graag carpoolen, zo is ons gebleken uit verschillende gesprekken met inwoners en
ondernemers.
De fractie van Gewoon Uden heeft de volgende vragen aan het college:
1.

Bent u met ons van mening dat carpoolen een bijdrage kan leveren aan een duurzaam Uden?

2.

Vindt u ook dat het wenselijk is een carpoolstrook te realiseren bij de A50 in Uden?

3.

Bent u bereid bij de (bestemmings)planontwikkeling van Uden-Noord te onderzoeken of een
carpoolplaats gerealiseerd kan worden en de raad hierover te rapporteren?

4.

Kunt u bij het formuleren van de uitgangspunten voor Uden-Noord – die in het najaar op de
raadsagenda staan – expliciet aandacht besteden aan de carpoolstrook?
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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: 27-6-2018
Antwoord 1
Ja, carpoolen kan een bijdrage leveren aan een duurzaam Uden.
Antwoord 2
Er is nog geen onderzoek gedaan naar de realisatie van een carpoolstrook in Uden, er zijn mogelijk
meerdere locaties die in aanmerking komen (bijvoorbeeld ook de zuidelijke oprit naar de A50). Het
college is bereid de mogelijkheden en wenselijkheid te onderzoeken.
Antwoord 3
Zie het antwoord op vraag 2. Wij zijn bereid de mogelijkheden tot realisatie van een carpoolplaats te
onderzoeken en willen daarbij meerdere locaties bekijken. Hierover kunnen wij rapporteren aan de
raad. Wij betrekken dit niet expliciet bij de (bestemmingsplan)ontwikkeling van Uden-Noord.
Antwoord 4
Nee, in het bij antwoord 2 en 3 genoemde onderzoek zal worden ingegaan op de carpoolplaats.
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