
A. Hoe creëren we een levendig en 
economisch vitaal centrum? 

 
 
Groepsopdracht (45 minuten in totaal) 
- Kort voorstelrondje: hoe heet u en wat is uw binding met het centrum van Uden? 
- Wijs een voorzitter, notulist en tijdsbewaker aan. 
- Beantwoord 1 of meerdere discussievragen en noteer uw gezamenlijke 

bevindingen. 
- Formuleer naar aanleiding van uw discussie 2 speerpunten. Waar moet het 

centrum van Uden zich hoe dan ook voor inzetten? Formuleer de speerpunten in 
een actieve vorm: “In 2025 biedt/heeft/zorgt/stimuleert/… Uden centrum …” 

- Pas beide speerpunten toe op 1 specifieke plek in het centrum van Uden. Welke 
gevolgen zouden deze speerpunten hebben voor die plek? 

- Bereid een korte pitch voor (max. 5 minuten) over uw bevindingen en spreek af 
wie van u de pitch gaat verzorgen. 

 
Discussievragen: 

1. Hoe kunnen de winkeliers ervoor zorgen dat mensen meer in het centrum 
komen winkelen in plaats van online? Welke meerwaarde kunnen ze bieden? 

2. Welk aanbod van activiteiten en evenementen past bij het centrum? 
3. Hoe zorgen we voor een centrum dat levendig én leefbaar is? 
4. Hoe zien de ideale openingstijden van Uden centrum eruit? 
5. In hoeverre zou er moeten worden ingezet op een publiekstrekker in het 

centrum? En zo ja, welke? 
6. Hoe kan Uden centrum haar regionale functie versterken? 

  
Onze speerpunten: 
 

1. In 2025 ………………….. Uden centrum …..…………………..…………………..…………………. 
 

 
 

2. In 2025 ………………….. Uden centrum …..…………………..…………………..…………………. 
 
 
 
Locatie: 
De toepassing van onze speerpunten op …………………………………………[centrumlocatie] 
houdt in:  

 
 
 



 

B. Hoe creëren we een centrum met 
een diversiteit aan functies? 
 
 
Groepsopdracht (45 minuten in totaal) 
- Kort voorstelrondje: hoe heet u en wat is uw binding met het centrum van Uden? 
- Wijs een voorzitter, notulist en tijdsbewaker aan. 
- Beantwoord 1 of meerdere discussievragen en noteer uw gezamenlijke 

bevindingen. 
- Formuleer naar aanleiding van uw discussie 2 speerpunten. Waar moet het 

centrum van Uden zich hoe dan ook voor inzetten? Formuleer de speerpunten in 
een actieve vorm: “In 2025 biedt/heeft/zorgt/stimuleert/… Uden centrum …” 

- Pas beide speerpunten toe op 1 specifieke plek in het centrum van Uden. Welke 
gevolgen zouden deze speerpunten hebben voor die plek? 

- Bereid een korte pitch voor (max. 5 minuten) over uw bevindingen en spreek af 
wie van u de pitch gaat verzorgen. 

 
Discussievragen: 

1. Welke functies moet het centrum van Uden hoe dan ook aanbieden? 
2. Welke functies willen we versterken of toevoegen aan het centrum en 

waarom? Welke functies missen we nog voor de verschillende gebruikers? 
3. Welke gevolgen heeft het toevoegen van nieuwe functies voor het huidige 

aanbod? 
4. Welke functies kunnen elkaar mogelijk in de weg zitten? 
5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een gevarieerd aanbod tot stand komt? 

In hoeverre kunnen we leegstaande panden daarvoor benutten? 
6. Hoe zouden we invulling kunnen geven aan De Markt (het plein)? Welke 

functie(s)? 
  

Onze speerpunten: 
 

1. In 2025 ………………….. Uden centrum …..…………………..…………………..…………………. 
 

 
 

2. In 2025 ………………….. Uden centrum …..…………………..…………………..…………………. 
 
 
 
Locatie: 
De toepassing van onze speerpunten op …………………………………………[centrumlocatie] 
houdt in:  



 

C. Hoe versterken we het 
verblijfsklimaat van het centrum? 

 
 
Groepsopdracht (45 minuten in totaal) 
- Kort voorstelrondje: hoe heet u en wat is uw binding met het centrum van Uden? 
- Wijs een voorzitter, notulist en tijdsbewaker aan. 
- Beantwoord 1 of meerdere discussievragen en noteer uw gezamenlijke 

bevindingen. 
- Formuleer naar aanleiding van uw discussie 2 speerpunten. Waar moet het 

centrum van Uden zich hoe dan ook voor inzetten? Formuleer de speerpunten in 
een actieve vorm: “In 2025 biedt/heeft/zorgt/stimuleert/… Uden centrum …” 

- Pas beide speerpunten toe op 1 specifieke plek in het centrum van Uden. Welke 
gevolgen zouden deze speerpunten hebben voor die plek? 

- Bereid een korte pitch voor (max. 5 minuten) over uw bevindingen en spreek af 
wie van u de pitch gaat verzorgen. 

 
Discussievragen: 

1. Hoe kan de inrichting van de openbare ruimte het verblijfsklimaat 
verbeteren? Welke voorzieningen horen daarbij? 

2. Hoe maken we het centrum voor verschillende doelgroepen een fijne plek om 
te verblijven? 

3. Hoe maken we het centrum meer gastvrij? 
4. Hoe zorgen we voor een prettige sfeer in het centrum op verschillende 

momenten van de dag? 
5. Is een aantrekkelijke verblijfsplek automatisch een autoluwe plek? 
6. Hoe kunnen we de openbare ruimte inzetten om de gezondheid van 

bewoners en bezoekers te stimuleren? 
  

Onze speerpunten: 
1. In 2025 ………………….. Uden centrum …..…………………..…………………..…………………. 

 
 
 

2. In 2025 ………………….. Uden centrum …..…………………..…………………..…………………. 
 
 
Locatie: 
De toepassing van onze speerpunten op …………………………………………[centrumlocatie] 
houdt in:  

 
 
 



 

D. Hoe creëren we een duurzaam 
centrum? 
 
 
Groepsopdracht (45 minuten in totaal) 
- Kort voorstelrondje: hoe heet u en wat is uw binding met het centrum van Uden? 
- Wijs een voorzitter, notulist en tijdsbewaker aan. 
- Beantwoord 1 of meerdere discussievragen en noteer uw gezamenlijke 

bevindingen. 
- Formuleer naar aanleiding van uw discussie 2 speerpunten. Waar moet het 

centrum van Uden zich hoe dan ook voor inzetten? Formuleer de speerpunten in 
een actieve vorm: “In 2025 biedt/heeft/zorgt/stimuleert/… Uden centrum …” 

- Pas beide speerpunten toe op 1 specifieke plek in het centrum van Uden. Welke 
gevolgen zouden deze speerpunten hebben voor die plek? 

- Bereid een korte pitch voor (max. 5 minuten) over uw bevindingen en spreek af 
wie van u de pitch gaat verzorgen. 

 
Discussievragen: 

1. Wat willen we bereiken met meer groen in het centrum? Zijn verschillende 
doeleinden slim te combineren? 

2. Wat willen we bereiken met meer water in het centrum? Zijn verschillende 
doeleinden slim te combineren? 

3. In hoeverre zorgt het toevoegen van groen en water aan het centrum voor 
een andere invulling van de ruimte? Of is het er complementair aan? 

4. Moet de Markt ook vergroenen? Kan dit samengaan met het gebruik van het 
plein voor de weekmarkt en andere evenementen? 

5. Moet Uden centrum ‘delen in plaats van bezitten’ gaan stimuleren, 
bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en goederen? Hoe dan? 

6. In hoeverre moeten we de vervoersbewegingen in het centrum verminderen? 
Welke gevolgen kan dit hebben voor de bereikbaarheid, bevoorrading en 
afvalstromen? 
 

Onze speerpunten: 
1. In 2025 ………………….. Uden centrum …..…………………..…………………..…………………. 

 
 
 

2. In 2025 ………………….. Uden centrum …..…………………..…………………..…………………. 
 
 
 
Locatie: 
De toepassing van onze speerpunten op ………………………………………… [centrumlocatie] 
houdt in: 



 

E. Hoe creëren we een toegankelijk 
centrum? 
 
 
Groepsopdracht (45 minuten in totaal) 
- Kort voorstelrondje: hoe heet u en wat is uw binding met het centrum van Uden? 
- Wijs een voorzitter, notulist en tijdsbewaker aan. 
- Beantwoord 1 of meerdere discussievragen en noteer uw gezamenlijke 

bevindingen. 
- Formuleer naar aanleiding van uw discussie 2 speerpunten. Waar moet het 

centrum van Uden zich hoe dan ook voor inzetten? Formuleer de speerpunten in 
een actieve vorm: “In 2025 biedt/heeft/zorgt/stimuleert/… Uden centrum …” 

- Pas beide speerpunten toe op 1 specifieke plek in het centrum van Uden. Welke 
gevolgen zouden deze speerpunten hebben voor die plek? 

- Bereid een korte pitch voor (max. 5 minuten) over uw bevindingen en spreek af 
wie van u de pitch gaat verzorgen. 

 
Discussievragen: 

1. Voor wie moet het centrum toegankelijk zijn? 
2. Biedt een toegankelijk centrum ruimte voor auto’s om te circuleren en 

parkeren, of juist niet? 
3. In hoeverre kunnen we verduurzamen en toch de bereikbaarheid van het 

centrumgebied waarborgen? 
4. Waar plaatsen we de parkeervoorzieningen voor de verschillende gebruikers? 

Hoe kan de huidige parkeercapaciteit beter worden benut? 
5. Hoe verbinden we het centrum beter met de gebieden en voorzieningen er 

omheen? 
6. Welke verschillende doeleinden kunnen we bereiken met een betere 

bewegwijzering? 
 

Onze speerpunten: 
1. In 2025 ………………….. Uden centrum …..…………………..…………………..…………………. 

 
 
 

2. In 2025 ………………….. Uden centrum …..…………………..…………………..…………………. 
 
 
 
Locatie: 
De toepassing van onze speerpunten op …………………………………………[centrumlocatie] 
houdt in: 


