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Stand van zaken Carpoolstrook bij A50 Uden

Geachte fractie van Gewoon Uden,
In relatie tot de door het college gegeven antwoorden op de schriftelijke vraag carpoolstrook heeft uw fractie
geïnformeerd naar de stand van zaken.
De oorspronkelijke beantwoording door het college geeft aan dat onderzocht zal worden waar eventueel een
carpoolplaats kan worden aangelegd. Het antwoord geeft echter niet aan wanneer het resultaat aan de raad
gecommuniceerd gaat worden.
Daar kan op dit moment nog geen compleet antwoord op gegeven worden en dat heeft een aantal oorzaken;
1)

De vraag is gesteld in relatie tot Uden Noord en de daar verdwenen carpoolplaats. Uden Noord is echter een

lastige locatie geworden voor vestiging van een carpoolplaats i.v.m. het betaald parkeren van Bernhoven.
In een straal van 400m loopafstand is een carpoolplaats dan een gratis alternatief voor patiënten en bezoekers van
Bernhoven. Dat is ongewenst.
Daarnaast zijn we afhankelijk van allerlei ontwikkelingen in Uden Noord met parkeervraag.
2)

Er ligt ook een vraag ten aanzien van een evenementenlocatie in het buitengebied. Zo’n ontwikkeling is

mogelijk te combineren met een carpoolplaats indien de locatie zich daar voor leent.
3)

Grote projecten als aanleg van snelfietsroutes en reconstructie van een N264 zijn geschikte projecten waarin

een overhoek aan grond vrij kan komen en waar de mogelijkheid zich kan voordoen om een carpoolplaats te vestigen.
4)

Inmiddels heeft al wel een eenvoudige screening van (gemeente-) gronden plaatsgevonden die eventueel in

aanmerking kunnen komen voor inrichting als carpoolstrook. Maar door eerder genoemde punten is dit maar een deel
van het antwoord.
Om bovenstaande redenen is tot op dit moment nog geen aanvullende informatie verstrekt. Het college neemt bij
ontwikkelingen en grote projecten de mogelijkheid voor vestiging van een carpoolplaats mee en weegt af ten opzichte
van de locatiescan.
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