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  Uden, april 2021 

 

 

Beste bewoners/ondernemers, 

 

 

Inmiddels zijn we al meer dan twee maanden aan het werk in de Kornetstraat en gaan de 

werkzaamheden gestaagd door. Wel hebben we een aantal weken vertraging opgelopen door 

o.a. de strenge vorst in februari en onvoorziene kabel en leidingen die we tijdens het 

ontgraven tegenkwamen.  

 

Wat is er de afgelopen10 weken gebeurd in de Kornetstraat Fase 1 Oostzijde? 

• 600 meter rioolbuis gerealiseerd;  

• 1 kilometer opsluitband/ trottoirband geplaatst; 

• 5000 m2 zand en grond verwerkt.  

 

Wat gaat er gebeuren 

Vanwege de opgelopen vertraging in de weken dat er sneeuw was en het erg koud was, willen 

we graag de 2e fase meteen achter fase 1 gaan uitvoeren. We gaan het werkvak langer 

maken, dan dat we eerder bedacht hadden. 

 

Vanaf 19 april starten we in fase 1 West (Muziekplein – Herpenstraat) met het opbreken en 

ontgraven van de rijbaan. Een week daarna doen we hetzelfde met fase 2 West 

(Herpenstraat – Land van Ravensteinstraat), waarbij het werk-vak tot de rotonde is. Ten 

opzichte van de eerder bedachte fasering verandert er niets met betrekking tot het 

doorgaande verkeer vanuit het Centrum van Uden richting het ziekenhuis. Lokaalverkeer 

Centrum in blijft omgeleid.  

 

Er zijn momenten dat de wegen uitkomend op de Kornetstraat en Land van Ravensteinstraat 

door werkzaamheden tijdelijk wordt afgesloten. Door middel van een brief wordt u hierover 

geïnformeerd.  

 

Aanbieden van huisvuil /papier /ect.  

U kunt uw vuil op de gebruikelijke manier aanbieden. Hierin veranderd er niets voor u.  

 

Bushaltes buitenwerking 

De bushaltes in de Kornetstraat komen te vervallen. Na het project is afgerond, worden deze 

weer in dienst gesteld. 

 

Communicatie 

Het team van Van Gelder heeft een omgevingsmanager waar u uiteenlopende vragen m.b.t. 

de werkzaamheden aan kunt stellen. Heeft u bijvoorbeeld een verhuizing of een leverantie 

van meubilair, schroom niet contact op te nemen via de omgevingsmanager Gert-Jan Roth. 

Voor vragen m.b.t. de werkzaamheden is hij te bereiken op telefoonnummer of whatsApp via 

06 2127 6007. U kunt ook een e-mail sturen naar groth@vangelder.com 

 

Het project volgen?  

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden voor dit project, dan surft u naar 

werkinuitvoering.vangelder.com. U krijgt de mogelijkheid om de ‘Werk in Uitvoering App’ 

te downloaden/installeren. Via gps op uw telefoon of tablet, wordt het dichtbij zijnde project 

weer gegeven.  

 

Aan de bewoners rondom Land van Ravensteinstraat  

en de Kornetstraat in Uden 

 

 

 Ons kenmerk : NB20027/21/GRO/0408-A 

Uw kenmerk :  

Betreft : Start werkzaamheden fase 1 – West en verder 

 

 

 



 

Ons kenmerk: NB20027/21/GRO/0408-A    

 

 

 

Fasering en omleiding 

 

Hieronder ziet u de fasering en de omleiding voor gemotoriseerd -en fietsverkeer. 

Hartelijke groet, 

Team van Gelder                                                                                                        
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