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De sessie duurt van 19:30 tot 21:30 uur

 Heeft u een vraag, dan kunt u deze stellen middels de chatfunctie.

 Zorg dat u met juiste naam wordt weergegeven in de sessie.

 We laten elkaar uitpraten en maken er samen een goede sessie van 

1. Welkom en toelichting doel van de avond

2. Terugkoppeling enquêteresultaten ambities en speerpunten

3. Aan de slag in 3 groepen (break-out rooms)

4. Plenaire terugkoppeling en afronding



Agenda

Programma van de avond
- Nicole Haas (Stad & Co)
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Plenaire terugkoppeling

Afsluiting + vooruitblik

Terugkoppeling uitkomsten enquête

Welkom en toelichting programma van de avond

Aan de slag in 3 groepen met de speerpunten



Tekst 50%  + Afbeelding 50%

Rol Team Uden Centrum (TUC)

Adviesrol namens alle Udenaren (participatieniveau: adviseren)

TUC maakt een verdiepingsslag op basis van input uit het 

voortraject (Materialenbak)

Leden van TUC raadplegen tussentijds hun achterban voor het 

’toetsen’ van ideeën/concepten van het team

Eindproduct: een centrumvisie dat als advies ter besluitvorming 

wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad
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Tekst 50%  + Afbeelding 50%

Waar staan we nu?
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Tekst 50%  + Afbeelding 50%

Enquête resultaten - ambities
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Terugkoppeling uitkomsten enquête



Tekst 50%  + Afbeelding 50%

Enquête resultaten - speerpunten 
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Een bereikbaar centrum

(score 1-8)

Een compleet en divers 

centrum (score 1-5)

Een gastvrij centrum 

(score 1-6)



Tekst 50%  + Afbeelding 50%

Enquête resultaten - speerpunten 
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Een herkenbaar en onder-

scheidend centrum (score 1-5)

Een groen en klimaat-

adaptief centrum (score 1-4)

Een levendig en speels 

centrum (score 1-6)
Een slim centrum 

(score 1-5)



Tekst 100%
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Groep 1

Mondriaanplein
Groep 2

Brabantplein

Groepsopdracht: toepassen speerpunten op locaties

 Welke (inrichtings)elementen willen jullie in deze openbare ruimte terugzien?

 Welke activiteiten en/of evenementen willen jullie in deze openbare ruimte terugzien?

 Welke hiervan zijn flexibel/tijdelijk in te vullen, welke zouden permanent moeten zijn?

Plenaire terugkoppeling over een halfuur

Groep 3

Winkelachtje



Tekst 100%
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Plenaire terugkoppeling:

o Groep 1: Mondriaanplein

o Groep 2: Brabantplein

o Groep 3: Winkelachtje



Tekst 100%

Citizenlab – online participatieplatform
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Tool voor Team Uden Centrum



Logo animatie

centrumvisie@uden.nl

www.udenaanhetwoord.nl

Bedankt voor uw aandacht!
We zien u graag weer bij werksessie 4
(meer informatie volgt)

Vragen?


