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Aan de bewoner(s) van dit adres 

   

  

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Dit is de tweede brief die u van ons ontvangt over de geplande herinrichting van uw buurt, het 

gebied gelegen tussen de Leeuweriksweg - Bevrijdingspark en President Kennedylaan.  

 

In onze vorige brief (d.d. 4-1-2021) hebben wij u verteld, dat we groot onderhoud gaan uitvoeren 

in de openbare ruimte in uw buurt. Tegelijkertijd willen we kijken hoe we de buurt verkeersveiliger 

kunnen maken en ook groener. Bij de voorbereidingen trekken we zoveel mogelijk samen op met 

woningcorporatie Area, die in dezelfde periode start met de renovatie van haar huurwoningen in uw 

buurt. Zo kunnen we de werkzaamheden goed afstemmen en overlast beperken. 

 

Resultaten enquête 

Bij de brief van januari zat ook een bewonersenquête. We hebben u gevraagd wat uw ervaringen, 

wensen en ideeën voor de buurt zijn. Van de ca. 300 verstuurde enquêteformulieren hebben we 129 

ingevulde exemplaren retour ontvangen. Een hoge respons waar we erg blij mee zijn en waardevolle 

informatie uit kunnen halen.  

 

We hebben de enquêteresultaten verwerkt en samengevat. U vindt de resultaten als print bij deze 

brief. De resultaten staan ook op de projectpagina www.uden.nl/herinrichtingbloemenbuurt. Op de 

projectpagina vindt u voortaan de laatste stand van zaken.  

 

Deelname klankbordgroep 

We hebben ook een oproep gedaan aan u om lid te worden van de klankbordgroep. Bij de verdere 

uitwerking van de plannen, gaan we namelijk 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. Het gaat om 3 tot maximaal 5 bijeenkomsten (mogelijk 

digitaal) van ca. 2 uur. 
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We hebben inmiddels 7 aanmeldingen van buurtbewoners ontvangen. We willen dit aantal graag 

uitbreiden to  ca. 15.  Dus heeft u interesse en wilt u ook meedoen in de klankbordgroep? Meldt u 

zich dan vóór 29 maart a.s. aan via e-mailadres herinrichtingbloemenbuurt@uden.nl  met 

vermelding van uw naam, straat waar u woont en telefoonnummer. Het zou mooi zijn als we uit elke 

straat een deelnemer hebben.  

We zoeken daarom met name nog bewoners uit de Begoniastraat, Tulpstraat, Orchideestraat, 

Meerloseweg en Ereprijsstraat. Maar uiteraard kunt u zich ook aanmelden als u niet in een van deze 

straten woont. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn, dan wordt er geloot. 

 

Hoe verder? 

Zodra de klankbordgroep compleet is, gaan we een eerste bijeenkomst plannen. 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.  

 

Meer informatie  

Heeft u nog vragen of wilt u meer toelichting op het project, mail dan gerust naar 

herinrichtingbloemenbuurt@uden.nl. U kunt ook contact opnemen met projectleider Harry Bouquet 

via telefoonnummer 0413-281911. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Burgemeester en wethouders van Uden 

 

H. Bouquet  

projectleider afdeling Ruimte 
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