
Raadsinformatiebijeenkomst ‘Visie op het centrum’  

11 december 2019 

Centrum Uden: 

The place to be 



Programma 

19.30 Wethouder Gijs van Heeswijk over proces en doel 

 

19.40 Stad&Co over het participatietraject 

 

19.50 Wethouder Gijs van Heeswijk over ‘en hoe nu verder?’ 

 

20.00 In gesprek met elkaar over de uitgangspunten, met per 

uitgangspunt: 

– Wat moeten we nog uitzoeken? 

– Welke dilemma’s spelen er? 

– Welke rol pakt de gemeente? 

 

21.30 Einde 



Waarom een nieuwe toekomstvisie? 

Coalitieakkoord 

 

 

• Consumentengedrag verandert (meer online) 

• Behoefte bezoeker verandert (meer beleving) 

• Woonbehoefte verandert (vergrijzing > wonen nabij 

voorzieningen) 

 

 

Hoe houden we centrum vitaal? 



Waarom een nieuwe toekomstvisie? 

Place to buy 

+ 

Place to be 

+ 

Place to need 



Participatie 

Toelichting door Stad&Co (overschakelen naar infographic 

Facts&figures Participatietraject). 



Doel van vanavond 

BOB: Beeldvorming 

 

• Wat is er al opgehaald? 

• Wie waren daarbij betrokken? 

• Herkent u zich in de strategische uitgangspunten? 

• Wat mist u nog? 

• Wat moeten we nu nog uitzoeken? 

 

Uw input van vanavond wordt nog meegenomen in het 

raadsadvies dat we u in januari 2020 voorleggen ter 

besluitvorming. 

 

 



Strategische uitgangspunten 

Participatie + beleid = strategische uitgangspunten 
 
 

1.Economisch vitaal centrum 
 

2.Groen centrum 
 

3.Levendig centrum/Beleving 
 

4.Toegankelijk centrum 
 

5.Herkenbaar en onderscheidend centrum  
  onderdeel van Project Uden Marketing 

 



Participatie 

In gesprek met elkaar over de uitgangspunten, met per 

uitgangspunt: 

 

• Wat moeten we nog uitzoeken? 

 

• Welke dilemma’s spelen er? 

 

• Welke rol pakt de gemeente? 



Leuk, de Markt als park, maar hoe doen we 
dat dan met grotere evenementen? 

Hoezo beleving? 
Super saai toch 
zo’n kaal plein? 

Minder 
auto’s! 

 
Draagvlak 
vereist overleg 
met: 

Marktkooplui 

Kermisexploitanten 

Horeca 

Winkeliers 

Vastgoedeigenaren 

Bewoners 

Inwoners/bezoekers 

Markant 

Politiek 

Evenementorganisatoren 

… ?? 





Programma 

20.00 In gesprek met elkaar over de uitgangspunten, met 

per uitgangspunt: 

– Wat moeten we nog uitzoeken? 

– Welke dilemma’s spelen er? 

– Welke rol pakt de gemeente? 

 

Locatie: Publiekshal 

 

21.30 Einde 


