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Aan de bewoners van dit adres  

 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner(s), 

 

 

We gaan starten met de voorbereidingen voor het herinrichten van uw buurt. Het gaat om het 

gebied, gelegen tussen de Leeuweriksweg - Bevrijdingspark en President Kennedylaan, oftewel de 

Bloemenbuurt. 

 

Graag hadden we u tijdens bewonersavonden live willen informeren over de plannen en aanpak, 

maar helaas is dat nu vanwege de coronacrisis nog niet mogelijk. Daarom ontvangt u deze brief. 

  

Samen met Area 

De uitvoering staat gepland voor de jaren 2021 en 2022. In ongeveer dezelfde periode start 

woningcorporatie Area met de renovatie van haar huurwoningen in de Bloemenbuurt. Bij de 

voorbereidingen van beide trajecten zullen de gemeente en Area zoveel mogelijk samen optrekken 

en de werkzaamheden goed afstemmen om zo overlast te beperken. 

 

Waarom deze herinrichting? 

De openbare ruimte in de Bloemenbuurt is toe aan groot onderhoud. Zo moet onder andere de 

verharding vernieuwd worden en gaan we het huidige riool vervangen door een nieuw vuil 

waterriool en een apart hemelwaterriool. Het uitvoeren van groot onderhoud biedt ook een kans om 

andere dingen aan te pakken. Zoals de openbare ruimte verkeersveiliger maken, groener en 

aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Kortom, we maken van de Bloemenbuurt een 

toekomstbestendige buurt met een aantrekkelijke openbare ruimte.  

 

Wat vindt u belangrijk?  

Als bewoner woont en leeft u in de Bloemenbuurt en weet u als geen ander wat er speelt in uw 

buurt. We willen daarom graag van u horen wat uw ervaringen, wensen en ideeën zijn. Wat gaat 

goed, wat kan anders of beter? Waar moet de gemeente volgens u echt rekening mee houden bij het 

opknappen van uw buurt?  
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Daarom vragen wij u een enquête in te vullen en deze uiterlijk 22 januari 2021 terug te sturen. De 

enquête zit als bijlage bij deze brief. U kunt de enquête op verschillende manieren bij ons 

aanleveren: 

- per post in bijgevoegde antwoordenvelop (geen postzegel nodig) 

- als scan of foto mailen naar herinrichtingbloemenbuurt@uden.nl 

 

Deelnemen aan de klankbordgroep? 

Bij de verdere uitwerking van de plannen, willen we gaan werken met een klankbordgroep van 

bewoners en belangengroepen. Leden van de klankbordgroep kijken en denken mee over het 

nieuwe ontwerp en volgen de uitvoering van het project. Hiervoor zijn we op zoek naar ca. 15 

deelnemers uit de buurt. Het gaat om 3 tot maximaal 5 bijeenkomsten (mogelijk digitaal) van ca. 2 

uur. 

 

Wilt u lid worden van de klankbordgroep? Meldt u zich dan aan via e-mailadres 

herinrichtingbloemenbuurt@uden.nl met vermelding van uw naam, straat waar u woont en 

telefoonnummer. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn voor de klankbordgroep, dan wordt er 

geloot. 

 

Hoe verder? 

Op basis van de bevindingen uit de enquête, gaan we samen met de klankbordgroep aan de slag 

met een ontwerp. Zodra dit gereed is, nodigen wij u als bewoner van de Bloemenbuurt uit om het 

ontwerp te bekijken. U kunt dan ook vragen stellen aan de ontwerpers en adviseurs. Hoe we deze 

bijeenkomsten precies gaan organiseren, zal afhangen van de dan geldende coronamaatregelen. 

                           

Meer informatie 

Heeft u nu al vragen, mail dan gerust naar herinrichtingbloemenbuurt@uden.nl of neem telefonisch 

contact op met projectleider Harry Bouquet via telefoonnummer 0413-281911. U kunt het project 

ook volgen op de website van de gemeente Uden: www.uden.nl/herinrichtingbloemenbuurt. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Burgemeester en wethouders van Uden 

 

  

 

  

H. Bouquet  

projectleider afdeling Ruimte 

 

 

 

Bijlagen: 

• Enquêteformulier en antwoordenvelop 

• Tekening met de projectgrenzen 
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