
 

 

Uitvoeringsprogramma 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Economie 

  Economische ontwikkeling 

  Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

  Economische promotie 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

Onderwerp: Uitvoering Centrumvisie Uden en centrummanagement 

 

 

Betreft :Fcl: 63100102 /Ecl: 32004 

 

 

Incidenteel / structureel 

 

 

 

 

 

Investeringsbedrag   

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 0,9%) 
 

 
-  -  -  

Overige) exploitatielasten 300 300 300 300 

Dekking: -  -  -  -  



 

 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

Te dekken 300 300 300 300 

-  

Algemene toelichting 

Het centrum van Uden is een belangrijk economisch gebied 
met een grote verzorgingsfunctie voor de regio. 
Investeringen zijn nodig om deze functie voor de regio te 
kunnen blijven vervullen. In 2021 is de Centrumvisie Uden 

vastgesteld. In 2022 is hiervoor een uitvoeringsbudget van 
€300.000 ter beschikking gesteld door de raad. Het college 
heeft over de uitvoering ervan een besluit genomen. 
Thema’s in de uitvoering zijn economisch vitaal, groen, 
levendig, toegankelijk en herkenbaar. De uitvoering doen 
we samen met de bewoners en zakelijke stakeholders. Een 
belangrijke partij in de uitvoering van de centrumvisie is 
stichting Uden Centrum Management. Hierin zijn de 
ondernemers, de horeca en vastgoed verenigd. Deze 
partijen werken samen aan de versterking van het 
economisch functioneren van het centrum van Uden.  Vanuit 
het budget van €300.000 heeft  UCM een incidentele 
subsidie van €150.000 voor de uitvoering van de 
centrumvisie ter beschikking gekregen. Om de 
doelstellingen voor het centrum van Uden en 
centrummanagement vanaf 2023 te waarborgen is 
structureel budget nodig. 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

Het draagt bij aan de doelstellingen van het taakveld 
economie en toerisme. In het bestuursakkoord is 
opgenomen dat het centrum van Uden het 
toonaangevende centrum voor de directe regio is en blijft. 
Daarnaast stimuleren we een sterk netwerk van bedrijven, 
gemeente en andere instellingen. Stichting Uden Centrum 
Management draagt bij aan de versterking van het netwerk 
en heeft een belangrijke taak in de uitvoering van de 
centrumvisie Uden. 
Ook draagt het bij aan doelstellingen binnen de taakvelden 
bestuur en dienstverlening (vanwege de sterke participatie 
met de zakelijke stakeholders en bewoners) en 
volksgezondheid, milieu en duurzaamheid (vanwege 
nadruk op een groen en duurzaam centrum). 

 

 

 


