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Onderwerp: herinrichting Marktstraat

Geachte mevrouw Verkuijlen,

Gisteren, 16 juni 2020, heeft er overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigingen van
de gemeente -onder leiding van de heer H. Bouquet als projectleider voor herinrichting
Marktstraat- enerzijds en van de Adviesraad Sociaal Domein Uden -onder leiding van
ondergetekende als voorzitter van de Adviesraad- anderzijds en in aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van Visio.
Dit overleg vond plaats in het kader van het op 20 april 2017 gesloten convenant tussen
B&W van de gemeente Uden en DWU (een van de rechtsvoorgangers van Adviesraad Sociaal
Domein Uden): “Uden, beter toegankelijk en bruikbaar voor iedereen”. In dit convenant is in
artikel 17 geregeld dat toepassing van geleide- en/of gidslijnen in overleg met DWU (lees
ASD-U) zal worden bekeken. Het overleg van 16 juni voldoet daarmee aan de in het
convenant vastgelegde afspraak.
Genoemd overleg had als belangrijkste doelstelling overeenstemming te bereiken over de
best mogelijk wijze van geleiding van visueel beperkten door de nieuw-ingerichte
Marktstraat. Met deze overeenstemming is haast geboden doordat recent besloten is de
herinrichting van de Marktstraat nog in 2020 te realiseren waardoor de werkzaamheden zo
spoedig mogelijk dienen aan te vangen. Gelet op het komende zomerreces is de
commissievergadering REF van donderdag 19 juni de laatste voor dit reces en zal de
volgende pas weer 10 september zijn, op welke datum de werkzaamheden al in volle gang
dienen te zijn.
De heer Bouquet en de aanwezige ontwerper hebben ons uitgelegd dat om
ontwerptechnische redenen geleidelijnen minder gewenst zijn en dat een afdoende
oplossing gezocht werd in een gidslijn. Ontwerptechnische voordelen daarvan zijn naast
esthetische overwegingen (een contrasterende en geribbelde lijn van 30 cm breed doet
wellicht afbreuk aan het ontwerp), met name dat in artikel 24 lid 1 van genoemd convenant
ook is overeengekomen dat bij toepassing van een geleidelijn een ruimte van 60 cm aan
weerskanten daarvan dient te worden vrijgehouden van ieder obstakel. Dit wringt met het
ontwerp waarbij een gidslijn voorzien is op 1 meter van de gevel. Deze 1 meterruimte is
voorzien om door de winkeliers als uitstalruimte te worden benut, waardoor voorzienbaar is
dat deze uitstalling tot aan de gidslijn zal komen. Zou op die plaats dus een geleidelijn komen
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dan is de vereiste vrije ruimte niet uitvoerbaar. Voor de Adviesraad Sociaal Domein Uden is
ook een gidslijn op die plaats uit het oogpunt van veiligheid echter niet acceptabel.
De aanwezigen hebben naar alternatieven gekeken, waarbij voor de noordzijde van de
Marktstraat (kant van de Hema) de randen van de daar voorziene plantenbakken als
natuurlijke gidslijn kunnen worden gebruikt. Probleem hierbij is dat deze bloembakken met
tussenruimtes worden geplaatst (variërend van ca 4 meter tot ca 15 meter) en dat dus voor
een goed herkenbare overbrugging tussen de bakken moet worden gezorgd.
Aan de zuidzijde (kant van Blokker) ontbreken deze bakken in het ontwerp en is een gidslijn
aanbrengen die voldoende veiligheid voor slechtzienden garandeert dus nog veel moeilijker.
Partijen zijn uiteen gegaan met de opdracht naar de ontwerper om voorstellen te maken
voor goede gidslijnen die voldoen aan de te stellen eisen. Binnen 2 á 3 weken zal een
volgende vergadering plaatsvinden.
De bijeenkomst is gisteravond nog besproken in de reguliere bestuursvergadering van de
adviesraad, waarop wij u nu in het kader van de Verordening Sociaal Domein en
Gebiedsplatforms Uden een advies geven. De reden hiertoe is dat wij willen voorkomen dat
door het reces zoveel tijd wordt verloren dat aanpassingen in het ontwerp niet meer of
enkel tegen hoge kosten mogelijk zijn.
Wij adviseren u dringend geen afspraken te maken met leveranciers of aannemers over het
bestratingswerk voordat er overeenstemming is bereikt met de Adviesraad Sociaal Domein
Uden over het toepassen van gidslijnen dan wel geleidelijnen. In het belang en de veiligheid
van visueel beperkte bezoekers van het Udens centrum dient een goede, duidelijk
herkenbare en obstakelvrije geleiding te worden aangebracht in de Marktstraat, een straat
die door geheel Uden wordt gezien als de belangrijkste winkelstraat van de gemeente. In dit
belang móet de Adviesraad Sociaal Domein Uden wel het standpunt innemen dat zij bij
voorkeur de nationaal en internationaal bekende geleidelijnen zou zien. Slechts indien een
heel goede oplossing voor een gidslijn wordt gevonden, zou zij hiermee akkoord kunnen
gaan. Uiteindelijk dient de veiligheid van mensen vóór de esthetiek van een ontwerp te
gaan.
Tot slot wensen wij te benadrukken dat deze brief niet voortvloeit uit onvrede over het
overleg. In tegendeel dit is in zeer goede harmonie en in alle openheid verlopen. De enige
reden is zoals hierboven genoemd het feit dat donderdag de laatste Commissievergadering
is.

Met vriendelijke groet,

J. Smits,
voorzitter

J. Spitters,
secretaris
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