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Onderwerp 

Project centrumvisie 

 

Kennisnemen van 

De kaders en uitgangspunten voor Team Uden Centrum (Centrumvisie) 

 

 

Inleiding 

Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de volgende 5 Strategische Uitgangspunten. 

Deze vormen het kader voor de op te stellen centrumvisie voor Uden en zijn het resultaat van het 

participatietraject met stakeholders. 

 

1. Economisch vitaal centrum 

2. Groen centrum 

3. Levendig centrum/beleving 

4. Toegankelijk centrum 

5. Herkenbaar en onderscheidend centrum 

 

De eerste vier zijn opgepakt via het traject Centrumvisie, het vijfde uitgangspunt is onderdeel van het 

project Uden Marketing. Het opstellen van de centrumvisie is als een programma vormgegeven. De 

feedback van de raad is verwerkt in de aanpak. We onderscheiden een drietal programmaonderdelen 

(hoofdvragen): 

 

1. Wat is een economisch vitaal centrum en hoe komt dit eruit te zien? (Bro) 

2. Hoe komt de Markt eruit te zien? (Stad & Co) 

3. Wanneer is een centrum levendig en heeft het betekenis? (Stad & Co) 

 

De strategische uitgangspunten worden langs deze programmalijnen uitgewerkt. Deze 

programmaonderdelen worden apart van elkaar uitgewerkt, maar wel in onderlinge samenhang, met 

input vanuit onderzoeken en het voortraject. U bent hierover op 22 juli jl. geïnformeerd middels een 

raadsinformatienota. Deze informatie is ook op de projectsite te raadplegen.  

 

Inmiddels is in de 1e programmalijn op 28 oktober jl. de eerste (digitale) bijeenkomst met de zakelijke 

stakeholders gehouden, op basis van de concept marktanalyse, gericht op een advies aan de raad, als 

 



 

 

input voor de besluitvorming over de hoofdvraag: Wat is een economisch vitaal centrum en hoe komt 

dit eruit te zien? 

 

De voorliggende raadsinformatienota informeert u aanvullend over de 2e en 3e programmalijn.  

 

Hieronder zijn (nogmaals) de stappen weergegeven, die voorzien zijn voor de 2e en 3e programmalijn:  

 

 

Als uitwerking van stap 2: Voorbereiding Team Uden Centrum, is Inmiddels de adviesgroep met 

stakeholders samengesteld (i.v.m. de AVG benoemen we geen namen): 

 

Vertegenwoordiging van zakelijk/economisch 

belang 

Vertegenwoordiging van maatschappelijk 

belang 

1 persoon namens de horeca (Huvo) 

1 persoon namens de 

centrumondernemersvereniging (UCO) 

1 persoon namens de Marktadviescommissie (MAC) 

1 persoon namens UOV/De Kring 

1 persoon namens de evenementensector (CV 

Knoerissen) 

1 persoon namens de kermisexploitanten 

1 persoon namens het belang van 

vastgoedeigenaren 

3 individuele aanmeldingen (ondernemers), 

waaronder een horecaondernemer en 

vastgoedondernemer. 

1 persoon namens het gebiedsplatform 

Centrum 

1 persoon namens de Adviesraad Sociaal 

Domein 

1 persoon namens de cultuursector  

1 persoon namens het Fietsforum 

1 persoon namens Udenaar de Toekomst 

5 individuele aanmeldingen, waaronder 2 

centrumbewoners en 3 bezoekers. 

 

Totaal: 10 Totaal: 10 

 

Team Uden Centrum vertegenwoordigd de verschillende belangen en is de spil in het participatietraject 

voor deze twee programmaonderdelen. Dit participatietraject bestaat uit vier onderdelen: 

 Werksessies met Team Uden Centrum om een advies te ontwikkelen voor de Markt en een 

advies voor een levendig centrum met betekenis; 

 Een experiment: een tijdelijke nieuwe inrichting van de Markt op basis van het ontwikkelde 

advies voor de Markt dit (is optioneel en tevens uit te voeren als losstaande module); 

 Collegebijeenkomsten; 

 Raadsinformatiebijeenkomsten. 

 



 

 

Wat betreft de raadsinformatiebijeenkomsten hebben wij u voor de zomer geïnformeerd dat het 

programma voorziet in een raadsinformatiebijeenkomst om uw raad tussentijds mee te nemen in de 

voortgang en tussenresultaten. Bovendien bent/wordt u als raadslid voor alle openbare bijeenkomsten 

uitgenodigd. En wordt in het kader van de besluitvorming aan het einde van de participatietrajecten, 

analoog aan het besluit Strategische Uitgangspunten, de BOB-cyclus gestart met een (2e) 

raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de concepten gepresenteerd, zodanig 

dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld hierop te reageren, alvorens de stukken voor 

besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 

 

Kernboodschap 

Als uitwerking van stap 1: Kaders hebben we inmiddels de kaders en uitgangspunten vastgesteld voor 

Team Uden Centrum. In aanvulling op de reeds benoemde afstemming met de raad, willen wij graag 

ook met de raad in gesprek over de door ons benoemde kaders en uitgangspunten voor Team Uden 

Centrum. Wij hebben dit onderwerp geagendeerd voor de raadsinformatiebijeenkomst op 10 december 

a.s.  

 

Dan presenteren wij graag de kaders en uitgangspunten zoals die door ons zijn vastgesteld, zodat u 

hierop kunt reageren en wij uw feedback ook mee kunnen geven aan Team Uden Centrum. Deze 

kaders en uitgangspunten zijn bijgevoegd als bijlage 1 bij deze informatienota. 

 

Idealiter zou deze raadsinformatiebijeenkomst volgtijdelijk zijn aan de eerste bijeenkomst met Team 

Uden Centrum. Op dit moment zijn wij vergevorderd met stap 2: Voorbereiding Team Uden Centrum. 

Om niet onnodig tijd te verliezen, hebben wij ervoor gekozen om vooruitlopend op 10 december alvast 

te starten met stap 3: Team Uden Centrum in actie, met de eerste bijeenkomst (digitaal) van Team 

Uden Centrum (nu voorzien op 25 november a.s.). En zetten wij erop in, om ook de 2e bijeenkomst met 

Team Uden Centrum te organiseren voor 10 december (nu voorzien op 9 december a.s.). Voorzien zijn 

vijf bijeenkomsten. Indien blijkt, dat even pas op de plaats nodig is (om welke reden dan ook), dan 

zullen wij dat ook doen. 

 

Het zou het proces ten goede kunnen komen, om indien u een reactie heeft op de door ons benoemde 

kaders en uitgangspunten, dat u al reageert voor 10 december. Hiermee kunnen wij uw reactie(s) alvast 

meenemen in de verdere voorbereiding van stap 2: Voorbereiding Team Uden Centrum en/of bij de 

start van stap 3: Team Uden Centrum in actie. 

 

Communicatie 

Alle eerder benoemde stukken, zoals het Plan van Aanpak (waar Team Uden Centrum in staat 

beschreven) en/of de Materialenbak (als input voor Team Uden Centrum) zijn gepubliceerd op de 

gemeentelijke projectsite: www.uden.nl/inwoners/projecten/centrumvisie/. Evenals de samenstelling 

van Team Uden Centrum. Hierop worden (binnenkort) ook de benoemde kaders en uitgangspunten 

voor Team Uden Centrum gepubliceerd. 

 

Vervolg 

De bereidheid en beschikbaarheid van de stakeholders (in deze crisistijden) kan (zal) van invloed zijn 

op het proces. De huidige coronacrisis gaat gepaard met veel onzekerheden en vereist zorgvuldigheid. 

De voorziene integrale en participatieve aanpak is erop gericht, om in dit speelveld met alle 

stakeholders aan de slag te gaan. Zodanig dat dit zal plaatsvinden in een veilige omgeving en met 

aandacht voor de coronaregels. Hierdoor kunnen (zullen) processtappen meer tijd nemen, dan op 

voorhand voorzien en gehoopt. Daarnaast geldt dat in een goed participatietraject ook ruimte is voor 

de stakeholders, om invloed te (gaan) hebben op het proces. Met de kennis van nu worden alle 

bijeenkomsten (ook in de 1e programmalijn) digitaal georganiseerd. Indien later in het traject een 

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


 

 

fysieke bijeenkomst weer tot de mogelijkheden gaat behoren, dan gaan we dan beoordelen wat 

gewenst is.  Onze inzet is nog altijd om de raad in de 1e helft van 2021 in de gelegenheid te stellen, 

om te besluiten over de Centrumvisie voor Uden.   

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Kaders en Uitgangspunten Team Uden Centrum 

 

Uden, 3 november 2020 

Burgemeester en wethouders van Uden 

de secretaris de burgemeester 

  

  

  

      

     

drs. D. van Deurzen drs. H.A.G. Hellegers  

 

 


