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Geachte mevrouw Verkuijlen,
De werkzaamheden in de Marktstraat zijn al weer een tijdje terug afgerond en het resultaat
van de herinrichting van de Marktstraat mag er zijn. De winkeliers die in deze straat hun
nering hebben mogen daar blij mee zijn.
Je hoort nagenoeg alleen maar positieve geluiden. Natuurlijk nagenoeg. Er blijft altijd wel
iets te wensen over. Een daarvan is het gemis van een rugleuning bij de bankjes die in de
groenpakken zijn verwerkt. Vooral ouderen missen deze leuning. Eigenlijk een kleinigheidje,
vandaar ons verzoek om dat nog even aan te pakken.
Een ander punt is de overlast van ‘fout geparkeerde’ fietsen. Wij ondersteunen dan ook
volledig het verzoek van Jong Maashorst om voor meer fietsenstallingen te zorgen.
Een belangrijker punt is het voetvangers- en fietsgebied langs Ons Caffeej en 't Stulpke.
Omdat het coronatijdperk bijna achter ons lijkt te liggen, mogen de terrassen weer open en
die van deze horecabedrijven worden direct zodanig vergroot dat de doorgang voor
voetgangers en fietsers fors wordt verkleind met als gevolg grote onduidelijkheid voor beide
groepen weggebruikers.Het is een onderwerp wat door Drempels Weg Uden al in 2018 is
aangekaart en in een e-mail van 17 februari 2020 heeft de heer Bouquet aangegeven dat
deze situatie een probleem is, wat mogelijk tegelijk met de herinrichting van de Marktstraat
zou kunnen worden aangepakt. Omdat dit duidelijk niet is gebeurd, is ons dringend verzoek
om ons antwoord te geven op de vraag: 'Wanneer en hoe denkt het gemeentebestuur deze
verkeer(s)(de) situatie te hebben aangepast ?'.
Deze vraag krijgt een veel dringender karakter vanwege het feit dat dit voetgangers- en
fietsgebied tijdens de maandagochtendmarkt volledig geblokkeerd is door (vracht)auto's van
marktkooplui. Voor de voetgangers en fietsers blijft dan een strook tussen de terrastafels
van nog geen meter over. Zit je in een rolstoel of heb je een kinderwagen bij je dan is er
geen doorkomen aan. De kans dat er een ferme woordenwisseling of erger: ruzie uitbreekt
tussen terrasbezoekers en mensen die gebruik moeten maken van deze veel te enge
doorgang is erg groot. Zeker wanneer de terrassen bij redelijk weer volledig bezet zijn.
Verder worden aanwijsborden gebruikt die binnen het BABW cq de Wegenverkeerswet
nergens voorkomen en dus geen enkele wettelijke status hebben waardoor de politie –
wanneer die zou willen handhaven – helemaal niets kan afdwingen.
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Ter staving van het een en ander hebben wij enkele foto’s
bijgevoegd en eindigen wij met nogmaals de vraag:
hoe en wanneer gaat het gemeentebestuur dit eindelijk aanpakken ?
Het zou mooi zijn wanneer na bijna 4 jaar een keer gaat lukken.
Met vriendelijke groet,

J. Smits-Minten
voorzitter ASD Uden

J. Spitters,
secretaris ASD Uden
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