
Bijlage 5: Van visie naar uitvoering 

Inleiding  
Deze bijlage is een beknopte opsomming van de uitvoeringsaspecten zoals die in de centrumvisie zijn benoemd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen 
naar H2 in de visie en de bijbehorende bijlage 1: Proces centrumvisie Uden, onder de paragraaf Fase 4: Van visie naar realisatie (2021 e.v.). 

Uitvoeringaspecten 

Nr Uitvoeringsaspect Onderdeel 
van dit 

raadsbesluit 

Bedrag Separaat 
besluit om te 

gaan 
onderzoeken / 

uitwerken 

Opmerking / koppelingen 

1 Economisch vitaal centrum 
Middelen voor korte termijn kansen X Betreft een werkbudget voor het jaar 2022, om de 

uitvoeringsaspecten als onderdeel van dit besluit te kunnen 
gaan oppakken (zie kolom “onderdeel van dit raadsbesluit”), 
e.e.a. zoals verwoord in de financiële paragraaf van het
raadsadvies/besluit.

• Vastgoedexpert X Lijkt voor de korte termijn niet nodig, evt op een later 
moment 

• Winkelinitiatieven X Initiëren en begeleiden 
• Uden Centrum Management X €75.000 UCM ter uitvoering centrumplan 
• Digitalisering X €25.000 Door / ism UCM nadere inventarisatie kansen voor 

digitalisering  
• Vervolgonderzoeken X €25.000 Onderzoek naar koopstromen, passanten, 

verzorgingsgebied, vitaliteit ondernemers 
Verplaatsing- en transformatiebeleid X Uit gaan werken en voorleggen aan raad 
Aanpak leegstaande panden / onderzoek 
leegstandsverordening  

X €50.000 Initiatieven leegstand stimuleren 



Nr Uitvoeringsaspect Onderdeel 
van dit 

raadsbesluit 

Bedrag Separaat 
besluit om te 

gaan 
onderzoeken / 

uitwerken 

Opmerking / koppelingen 

Actief ontmoedigen/voorkomen 
detailhandel op ongewenste plekken 

X Gericht op het invullen van het gewenste compacte centrum 
door detailhandel te verplaatsen en/of te voorkomen op 
ongewenste plekken 

Stimuleren centrum wonen X Kan nu al 
Harde sturingsinstrumenten (Wro/omg 
wet) 

X Afhankelijk van nieuwe omgevingswet beoordelen en inzetten 

2 Groen centrum 
Vergroenen gevels X €25.000 Is al opgepakt door de projectgroep herinrichting Marktstraat 

• Subsidieregeling X Uit gaan werken en voorleggen aan raad 
Herinrichting openbare ruimte bij 
functieverandering 

X Zodra de situatie zich voordoet 

Onderzoek naar kansen verplaatsbaar 
groen 

X Via het algemene budget 

Kleine ingrepen in de openbare ruimte X €50.000 Bijdrage aan schoon, heel en veilig 
Bekendheid geven aan wijze van melden 
onderhoudsaspecten openbare ruimte 

X Bestaande toepassingen, zoals een app, meer bekendheid 
geven zodat meldingen beter en sneller binnen komen 

Uitwerken groene routes richting centrum X Ook koppelen met andere programma’s 

3 Levendig centrum / beleving 
Openbare ruimte als verblijfruimte 
inrichten 

X Uit werken tot een voorstel met benodigd budget 

Opwaarderen verouderde plekken, zoals 
Sacramentsweg, Galerij, Passage, 
parkeerplaats Galerij 

X Uit werken tot een voorstel met benodigd budget 

Stimuleren (culturele) activiteiten X Uit werken tot een voorstel met benodigd budget 
Creëren van beleving X Uit werken tot een voorstel met benodigd budget 



Nr Uitvoeringsaspect Onderdeel 
van dit 

raadsbesluit 

Bedrag Separaat 
besluit om te 

gaan 
onderzoeken / 

uitwerken 

Opmerking / koppelingen 

Stimuleren centrum wonen X Kan nu al 

4 Toegankelijk centrum 
Afstemmen beleid 

• Parkeerbeleid centrum X Wordt nu herzien, laten aanhaken bij centrumvisie 
• Onderzoeken kansen en

koppelingen
X Inventariseren en borgen (vb GVVP) 

Onderzoek in samenwerking met 
ondernemers naar mogelijkheden om 
bevoorrading centrum te verduurzamen, 
bijvoorbeeld d.m.v. kleinschalige 
logistieke hubs en kleine elektrische 
voertuigen. 

X 

Verbetering van fietsroutes naar het 
centrum 

X Groene routes ==> koppeling met groen 

Verbetering van looproutes naar het 
centrum 

X Groene routes ==> koppeling met groen 

Verbeteren parkeerverwijssysteem X 
Differentiëren parkeertarieven X 
Kwaliteit parkeervoorzieningen verbeteren X 
Onderzoek naar milieuzone X 
Extra bewaakte fietsenstalling toevoegen X 

5 Herkenbaar en onderscheidend centrum 
Centrum beter positioneren in de regio X €50.000 UCM ter uitvoering centrumplan 

Totaal €300.000 
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