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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: Verkeersveiligheid ter hoogte van het Foodcourt/Hotel van der Valk
Het Foodcourt ter hoogte van de A-50 is inmiddels volledig in gebruik. Zowel de inwoners van
Uden als passanten weten de locatie goed te vinden. Vooral op een zaterdag- of zondagmiddag is
het bezoek zodanig dat men regelmatig op de rotonde en de Rondweg in de file staat. Met een
onoverzichtelijke – en verkeersonveilige situatie tot gevolg.
Daarbij komt nog de onduidelijke situatie wanneer men vanaf Veghel de A-50 verlaat en de afrit
neemt richting het Foodcourt/hotel van der Valk. De bewegwijzering geeft dan alleen linksaf of
rechtsaf aan en niet rechtdoor. Kies je het verkeerde wegvak (rechtsaf) dan moet je eerst naar de
rotonde ter hoogte van het ziekenhuis rijden om daar te keren om alsnog bij het Foodcourt te
komen. Daarbij opgeteld de filevorming op de doorgaande weg leidt dit tot een extra gevaarlijk
kruispunt bij het Foodcourt.
Gelet op de geschetste verkeersonveilige situatie vinden wij het wenselijk dat op zeer korte termijn
afdoende maatregelen worden getroffen.
Wij hebben de volgende vragen:
1)

Is de geschetste verkeersonveilige situatie ter hoogte van het Foodcourt bij U bekend ?

2)

Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen en wanneer ?

3)

Zo nee, dan roepen wij u op passende maatregelen met betrekking tot bewegwijzering en
verkeersafwikkeling te nemen.
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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: 7-5-2019
Antwoord:
De door u geschetste situatie is bekend bij het college. De weginrichting, vooral op de afrit, is op dit
moment niet optimaal. De voorbereidingen om de bestaande rotonde om te bouwen naar een
kruispunt met verkeerslichten zijn gaande. De uitvoering van de werkzaamheden is sterk afhankelijk
van de overeenkomst die met Rijkswaterstaat gesloten moet worden. Het tijdstip van uitvoering van de
reconstructie is op dit moment nog niet aan te geven.
In de gesprekken met Rijkswaterstaat wordt ook gekeken naar een aantal maatregelen voor de huidige
situatie. Het gaat dan om het aanpassen van de wegmarkering en het tijdelijk plaatsen van extra
borden op de afrit. Hierdoor moet voor deze weggebruikers duidelijker worden welke rijstrook
gekozen moet worden om naar Foodcourt te rijden.
De verbetering in markering en bebording zal ook leiden tot een betere afwikkeling van het verkeer
doordat de weggebruiker direct de juiste route kan kiezen en geen zoekgedrag meer vertoond.
Voor het uitvoeren van bovenstaande aanpassingen is toestemming van Rijkswaterstaat noodzakelijk
aangezien zij eigenaar en wegbeheerder van de afrit zijn.
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