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Doel van vanavond

Toelichting opbrengsten

Discussie Mentimeter:                    
Keuzes, dilemma’s en doelstellingen

Bepalen van prioriteiten
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Programma
1. Interview wethouder
2. De toekomst van retail – Harry Bijl
3. Stellingen over Uden centrum
4. Groepsopdracht ansichtkaart

Opbrengsten: concrete ideeën 
over leefbaarheid, inrichting 
en ondernemerschap.

Doel: inspiratie & eerste aanzet 
tot ideeën voor de centrumvisieStartbijeenkomst

12 juni in de Markant

Voor: ondernemers, vastgoedeigenaren 
en vertegenwoordigers van bewoners



Programma
1. Introductie placemaking

2. Verkennen plekken in het centrum 
(stickeren op plattegrond)

Opbrengst: plattegrond 
Uden met aangeduide 
plekken

Doel: verkennen centrum van 
Uden als plek van betekenisStartbijeenkomst

25 september

Voor: ondernemers, bewoners, 
vastgoedeigenaren en andere 
belanghebbenden



Locaties
1. Mondriaanplein
2. De Markt
3. Oranjeplein en passages

Opbrengst: concrete 
aanknopingspunten voor 
korte en lange termijn

Doel: inzoomen op 
locaties in het centrumStraatpraat

28 september/2 oktober



Thema’s: 
1. gezelligheid
2. toegankelijkheid & verbindingen
3. gebruik en activiteiten
4. comfort en beeldvorming

Opbrengst: per thema met 
maximaal 5 manieren om 
hoofddoel te bereiken

Doel: in kleine groepen 4 
thema’s uitwerkenWerksessie 1

16 en 17 oktober



Hoe creëren we een…
1. levendig/economisch vitaal centrum
2. centrum met diversiteit aan functies
3. sterk verblijfsklimaat in het centrum
4. duurzaam centrum
5. toegankelijk centrum

Opbrengst: 8 speerpunten

Doel: in kleine groepen 2 
speerpunten bepalenWerksessie 2

30 en 31 oktober

Ter inspiratie: presentatie 
studenten Avans



Programma
1. Mentimeter
2. StraatPraat
3. Pitches van bevindingen

Opbrengst: concrete 
ideeën vanuit een 
jongerenperspectief

Doel: input van jongerenJongerensessie

8 november



Levendig en vitaal centrum:
1. In 2025 heeft Uden centrum een diversiteit aan functies, waaronder: 

woonfuncties, kunst, cultuur, sport, wijkgebouw, waarbij winkels worden 
behouden.

2. In 2025 verbindt Uden het centrum met andere wijken, bijvoorbeeld via 
winkelpaden en andere voorzieningen (musea).

Sterk verblijfsklimaat:
1. In 2025 heeft het centrum een beter verblijfsklimaat middels kort parkeren 

binnen de ring en lang parkeren buiten de ring.

2. In 2025 heeft Uden centrum meer groen in de openbare ruimte en aan of op 
gebouwen, met name op de Sacramentsweg.

Speerpunten (deel 1)



Duurzaam centrum:
1. In 2025 biedt Uden centrum het gehele jaar door groen, wat goed 

bijgehouden wordt. Een groene route door het centrum en verbinden van 
pleinen. Unieke groenvoorzieningen en bijvoorbeeld straatmeubilair met 
zonnepanelen.

2. In 2025 realiseert Uden centrum minder parkeren in het centrum door: 
promoten deelauto’s; busopstapplaats buiten het centrum; fietsenstallingen 
(nu te weinig; in de westkant ook, bijvoorbeeld op de Promenade).

Toegankelijk centrum:
1. In 2025 is Uden centrum voor een groot deel autovrij maar tóch toegankelijk.

2. In 2025 voelen in Uden centrum voetgangers én fietsers zich welkom en 
veilig.

Speerpunten (deel 2)
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Stap 1 
25 september

Gezamenlijke 
startbijeenkomst

Stap 2 
28 september, 2 oktober,   

8 november
StraatPraat-sessies

Stap 5 
eind 2019/begin 2020

Strategische keuzes naar 
de gemeenteraad

Stap 4
13 november

Verdiepende bijeenkomst

Stap 3
16 & 30 oktober                 
17 & 31 oktober

Werksessies

Stap 6
januari – juni 2020

Opstellen centrumvisie

Tijdspad
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Richting een centrumvisie



BLIJF OP DE 
HOOGTE

Centrumvisie Uden

centrumvisie@uden.nl

www.uden.nl/inwoners/
projecten/centrumvisie/



centrumvisie@uden.nl

Bedankt voor uw aandacht! 
Vragen?

Samen 
Uden
mooier
maken.

stadenco.nl


