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Onderwerp 

Project centrumvisie 

 

Kennisnemen van 

Het vervolgtraject centrumvisie voor Uden 

 

 

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. Tijdens de behandeling heeft de raad het college meegegeven: 

 

 De raad is bijzonder tevreden over de wijze waarop wij het participatietraject invulling hebben 

gegeven en de rol die de individuele raadsleden daarin hebben gekregen. Het college heeft daarbij 

aangegeven dat ook voor het vervolgtraject alle stakeholders middels een intensief 

participatietraject betrokken blijven. Waarbij de participatie niet wordt overgedaan, maar zodanig 

wordt ingericht, dat de opgehaalde kennis wordt toegepast in de uitwerking van 

programmaonderdelen. De ondernemers krijgen ook nu een belangrijke rol in de nadere 

uitwerking van de strategische uitgangspunten. 

 De raad heeft aangegeven dat de wijze waarop de dilemma’s en vragen zijn gedefinieerd goed 

inzicht geeft in de opgaven die voor ons liggen. En dat dit een goede aanzet is om te komen tot 

een centrumvisie. De raad vraagt daarbij aandacht voor een goede afweging van alle belangen. Wie 

en wat wil je zijn met het centrum van Uden? Waarom? Geef het centrum betekenis. De raad geeft 

mee zorgvuldig te werk te gaan en de samenwerking op te zoeken. Gebruik kennis van 

deskundigen en van ervaring die is opgedaan in vergelijkbare steden. 

 

 



 

 

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 (voor dit laatste zie hieronder: De Materialenbak).  

 

Materialenbak 

Het participatietraject, dat in aanloop naar het vaststellen van de strategische uitgangspunten voor de 

centrumvisie is doorlopen, heeft een schat aan waardevolle informatie opgeleverd. Concrete ideeën, 

nieuwe denkrichtingen, logische oplossingen en creatieve invullingen die nu als bouwstenen kunnen 

dienen en daarom zijn gebundeld in deze 'Materialenbak'. De kaarten in deze Materialenbak dienen als 

hulpmiddel voor het maken van een verdiepingsslag richting centrumvisie, waarbij bekeken wordt of 

de ideeën en inzichten kunnen worden toegepast op specifieke locaties en opgaven in het centrum. 

Deze Materialenbak is/wordt gepubliceerd op de gemeentelijke projectpagina (zie verderop onder 

communicatie) 

 

Programmaonderdeel 1: Wat is een economisch vitaal centrum en hoe komt dit eruit te zien?  

De gemeente Uden hecht veel waarde aan draagvlak voor de te maken keuzes, voor dit programma-

onderdeel met name van ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum. Deze zakelijke 

stakeholders hebben een belangrijke rol om samen met de gemeente de gekozen richting ook tot 

uitvoering te brengen. Met het participatietraject is het de ambitie om nadere afspraken te maken over 

de invulling van een vitaal centrum en de volgende stappen.  

 

De centrumvisie dient een visie te geven op de ontwikkeling van het centrum, waarin een afweging 

wordt gemaakt over de omvang, functie en het karakter van het Udense centrum. Om een goede 

afweging te maken, hebben de stakeholders behoefte aan inzicht in de distributieplanologische 

mogelijkheden voor retail en horeca. Hiertoe is een marktanalyse uitgevoerd. Deze marktanalyse 

voorziet in een behoefteonderzoek en de kansen voor aanbodversterking en kansrijke gebieden. De 

analyse vormt een goede basis om gezamenlijk met de stakeholders aan de slag te gaan. 

 

Het eindresultaat van dit traject is 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? Een definitief rapport 

van de marktanalyse maakt hier deel van uit. 

 

Programmaonderdelen 2 en 3: Hoe komt de Markt eruit te zien en wanneer is een centrum levendig en 

heeft het betekenis? 

In dit vervolgtraject hebben we aandacht voor een goede afweging van alle belangen, en zorgen we dat 

we de reeds afgeronde participatie zoveel mogelijk benutten en niet overdoen. We kiezen voor 

samenstelling van een adviesgroep met stakeholders die de verschillende belangen goed 

vertegenwoordigen, genaamd Team Uden Centrum. Zie voor een korte toelichting de bijlage 1: Team 

Uden Centrum.  

 

Indien er tijdens een werksessie gestemd moet worden, bijvoorbeeld op mogelijke scenario’s voor de 

inrichting van de Markt, dan tellen de stemmen van de deelnemers in dit team met een zakelijk belang 

voor 50% mee, en die van de deelnemers met een maatschappelijk belang ook voor 50% (ongeacht het 



 

 

absolute aantal deelnemers in elk van beide categorieën). De uitkomsten worden dan ook op deze 

wijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De gedachte is dat wanneer de zakelijke belangen en de 

maatschappelijke belangen geen consensus opleveren, de gemeenteraad de belangen zal afwegen. We 

hopen en zetten natuurlijk ook in op consensus in het Team Uden Centrum. 

 

In dit traject is ook voorzien in een experiment op de Markt om de ideeën die leven onder de 

stakeholders te ervaren in de praktijk. Dit experiment wordt vooraf met het college afgestemd en pas 

uitgevoerd na instemming van het college. De raad zal hierover dan worden geïnformeerd. Indien 

gewenst kunnen we het experiment ook (pas) uitvoeren op een ander moment, bijvoorbeeld nadat de 

raad heeft besloten over de centrumvisie. Voor een nadere toelichting zie desgewenst het Plan van 

Aanpak. Deze is/wordt gepubliceerd op de gemeentelijke projectpagina (zie verderop onder 

communicatie) 

 

 

Het stappenplan voor deze programmaonderdelen: 

 

 

 

 

 

Het eindresultaat van dit traject zijn twee adviezen aan de raad, als input voor de besluitvorming over 

de hoofdvragen: Hoe komt de Markt eruit te zien en wanneer is een centrum levendig en heeft het 

betekenis? 

 

Advies over de Markt 

Dit is een advies over de toekomstige inrichting en het toekomstige gebruik van de Markt. Het betreft 

een toekomstbeeld (visie) met keuzes op hoofdlijnen. Onderdeel van dit advies is een wensbeeld: een 

visueel aantrekkelijke schets van het gekozen toekomstbeeld voor de Markt. De praktische uitwerking 

van het advies volgt in een latere fase, na vaststelling van de centrumvisie. 

 

Advies over het centrum 

Dit is een advies over het komen tot een levendig centrum met betekenis, waarvoor voor een deel 

elementen uit het participatietraject voor de Markt worden toegepast, evenals uit het marktonderzoek 

met bijbehorend participatietraject en de materialenbak. Als het experiment op de Markt plaatsvindt, 

leidt dit mogelijk ook tot inzichten die relevant zijn voor de rest van het centrum. Op basis daarvan kan 

het advies voor het centrum verder worden aangescherpt. 

 



 

 

Kernboodschap 

We beogen een toekomstbestendig en bruisend centrum, waar het goed wonen, werken, ondernemen 

en toeven is en dat het verzorgingsgebied van de regio blijft. Dit kan door het in gang zetten van een 

accentverschuiving van een place to buy naar een place to be en een place to need. Nieuwe 

ontwikkelingen moeten leiden tot meerwaarde voor het centrum in de vorm van betekenisvolle 

plekken.  

 

Om tot een toekomstgericht centrum te komen, is het belangrijk alle stakeholders te betrekken, ook in 

het vervolgtraject. Als gemeente opereren wij in een breed speelveld van stakeholders en 

afhankelijkheden. Alleen door gezamenlijk op te trekken, kan deze accentverschuiving in gang worden 

gezet. Draagvlak is de sleutel tot succes. We betrekken de stakeholders dan ook nadrukkelijk in alle 

programmaonderdelen.  

 

We willen ook de raad graag betrekken. 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. Ten slotte 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.  

 

Desgewenst kan de raad aan de hand van deze informatienota (nu al) reageren en kunnen wij als 

college deze reactie(s) meenemen in de verdere uitwerking. In overleg met de griffie willen we u ter 

overweging meegeven om ook een rol te pakken tijdens een bijeenkomst (van Team Uden Centrum). 

Als u hier op voorhand ideeën over heeft, dan horen wij die graag. 

 

Communicatie 

Het Plan van Aanpak van het programma voorziet in een communicatiekalender rond tevoren 

vastgestelde mijlpalen en onderdelen. Deze kalender is leidend voor de communicatie met 

belanghebbenden en inwoners/bezoekers/geïnteresseerden in het algemeen en college en raad in het 

bijzonder. Daar waar mogelijk wordt gewerkt met digitale, online communicatiemiddelen, zoals Zoom 

en participatieplatforms (met mogelijkheden als: online enquête, webinar, reactieforum, 

ideeëngeneratie). 

 

Als eerste stap wordt een kleine campagne opgetuigd om het Plan van Aanpak voor de centrumvisie en 

de Materialenbak te delen met belanghebbenden/geïnteresseerden, in de volgorde: 1. Mensen die 

eerder betrokken waren bij het participatieproces in 2019, 2. Centrumondernemers en 

vastgoedeigenaren, 3. Inwoners/belangstellenden. Gelijktijdig start de wervingscampagne om leden te 

genereren voor de samenstelling van Team Uden Centrum. 

 

Alle benoemde stukken, zoals het Plan van Aanpak en de Materialenbak zijn/worden gepubliceerd op 

de gemeentelijke projectpagina (in verband met het zomerreces kan wat later gepubliceerd worden): 

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

 

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 (online en offline) 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 

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


 

 

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.  

 

Onze inzet is om in de 1e helft van 2021 in de gelegenheid te stellen om te besluiten over de 

Centrumvisie voor Uden. Eerder was gedacht dat dit nog in 2020 zou kunnen. Echter dat is helaas, als 

een direct gevolg van de coronacrisis, niet langer haalbaar. 

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Team Uden Centrum voor een korte toelichting 

 

 

Uden,  

Burgemeester en wethouders van Uden 

de secretaris de burgemeester 

  

  

  

      

     

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

 


