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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 programma van de avond

2. Terugblik en toelichting P2 & P3

3. Terugkoppeling enquête & bespreken reacties 

4. Aan de slag in 2 groepen (break-out rooms): hoofdlijnen + toekomst van participatie 

5. Plenaire terugkoppeling en reflectie

6. Afsluiting: hoe verder?



Agenda

Programma van de avond
- Nicole Haas (Stad & Co)
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Groepsopdracht: hoofdlijnen + de toekomst van participatie in het centrum

Terugkoppeling plenair

Terugblik en toelichting conclusies programmalijnen 2 & 3

Welkom en toelichting programma van de avond

Terugkoppeling enquête en bespreken reacties

Afsluiting en vooruitblik



Tekst 50%  + Afbeelding 50%

Werksessies Team Uden centrum

Werksessie 1: kick-off 25 november 2020

Werksessie 2: verhelderen kaders en uitgangspunten 9 december 2020

Werksessie 3: aan de slag met ambities! 27 januari 2021

Werksessie 4: duurzame bereikbaarheid en mobiliteit 17 februari 2021

Werksessie 5: hoofdlijnen centrumvisie 24 maart 2021
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terugblik



Tekst 50%  + Afbeelding 50%

Programma-onderdelen TUC

P2. Hoe komt de Markt eruit te zien? 

P3. Wanneer is een centrum levendig en heeft het betekenis?
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Tekst 50%  + Afbeelding 50%
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Terugkoppeling uitkomsten enquête

Enquête hoofdlijnen centrumvisie

Levendig en beleving

"Ook moeten we uitgaan van de inclusieve mens 
en dat gaat verder dan "jong en oud, bewoner en 
bezoeker". Denk aan hele praktische 
voorzieningen als geleidelijnen voor de visueel 
beperkte centrumgebruiker, zitgelegenheid met 
rugleuning en armleuning (om gemakkelijker op 
te staan) voor de minder valide gebruiker, goede 
scheiding tussen fietsenstallingen en looproutes 
om vallen te voorkomen. 



Tekst 50%  + Afbeelding 50%
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Terugkoppeling uitkomsten enquête

Enquête hoofdlijnen centrumvisie

Groen

Als we op de Markt niets veranderen qua 

parkeerbeleid is de rest van de tekst voor 

zover het de Markt betreft immers flauwekul. 

Er is dan immers geen ruimte voor (flexibele) 

verblijfselementen, speelplekken of bankjes. 

Daarnaast klinkt een ongewijzigd parkeerbeleid 

op de Markt vreemd in samenhang met 

streven naar promoten van fietsgebruik, lokaal 

openbaar vervoer etc. 



Tekst 50%  + Afbeelding 50%
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Terugkoppeling uitkomsten enquête

Enquête hoofdlijnen centrumvisie

Duurzame bereikbaarheid en toegankelijkheid



Tekst 50%  + Afbeelding 50%

Participatieladder 

1. Informatie

Bewustwording bij publiek creëren/ eenrichtingsverkeer

2. Consultatie

Feedback vragen/ toegang tot platform om ideeën te communiceren/ enquête

3. Betrokkenheid

Grotere invloed op besluitvorming/ tweerichtingsverkeer/ stemmingsmechanisme/ burgerbegroting

4. Samenwerking

Co-creëren/ macht wordt verdeeld/ feedback geven op elkaars ideeën 

5. Emancipatie

Besluitvorming ligt bij burgers/ burgerjury’s/ burgervergadering
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Tekst 100%
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Groepsopdracht: hoofdlijnen + de toekomst van participatie in het centrum 

van Uden

Zijn er zaken die in de hoofdlijnen van de centrumvisie ontbreken?

Participatie in brede zin: welke vormen van participatie vinden 

jullie passend voor het centrum van Uden en met welke stakeholders?



Tekst 100%
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Plenaire terugkoppeling



Tekst 100%

Vervolg centrumvisie traject
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April – afronding centrumvisie

Mei – inleveren stukken bij B&W

Mei of juni – B&W besluit

Juni of juli – raadsvergadering

Van visie naar uitvoering 2021 en verder



Logo animatie

centrumvisie@uden.nl

www.udenaanhetwoord.nl

Bedankt voor jullie aandacht en 
deelname!

Vragen?


