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UdenaardeToekomst magazine
Platform voor burgerinitiatieven
Samen maken we de toekomst

Kinderen fleuren hofje op
in de Herman Linnebankhof p.7

Repair Café Uden
Weggooien is zonde. Repareren is zo leuk! p.4

UdnT Denktank
Meedenken, meebeslissen p.6
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Uden duurzaam op weg 
met het deelauto-concept p.5
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WALKING FOOTBALL 

Voetbal hoeft niet snel te gaan 
om mooi te zijn. Dat bewijst deze 
voetbalvorm voor 60-plussers, 
waarbij in wandeltempo op een 
kwart veld wordt gespeeld. 
Wekelijks genieten de deelnemers 
bij FC Uden, FC de Rakt en Udi’19. 
Soms nog fanatiek, maar altijd met 
veel respect voor elkaar. Ook in de 
winter gaan de bikkels door! 

HET LEERCAFÉ 

Organiseert workshops, excursies 
en bijeenkomsten over diverse 
leerzame onderwerpen. 
Iedereen heeft kennis, kunde, 
vaardigheden, ervaringen en 
talenten. Het leercafé wil mensen 
samenbrengen om van elkaar 
te leren. En daarmee het gevoel 
creëren steeds een positieve 
bijdrage aan de maatschappij te 
leveren. 

MISFITS 

Misfits is een plek waar jonge, 
startende ondernemers hun eerste 
stap naar hun ondernemersdroom 
kunnen zetten. Een idee tijdens 
de G1000 is uitgegroeid tot een 
platform om hun kwaliteiten te 
bundelen en hun onderneming 
te starten, te testen en te laten 
groeien. Vanuit hier worden zij 
begeleid naar de vervolgstap 
zelfstandigheid. 

DUURZAAM UDENS WONEN 

Duurzaam Udens Wonen wil 
graag duurzaam, eenvoudig en 
ecologisch wonen. Denk hierbij 
aan stro-/leembouw, kalk-/
hennepbouw en Tiny Houses. 
Een alternatief voor een op slot 
zittende, betaalbare woningmarkt 
of voor mensen die bewust kiezen 
om een stapje terug te doen en 
duurzaam willen leven. Interesse? 
Sluit je aan!

SAM-SAM BURENHULP 

Als buurtbewoners kunnen we veel 
voor elkaar betekenen. De één is 
een fantastische oppasmoeder, 
de ander repareert moeiteloos 
lekkende kranen. De één heeft 
vaak tijd over, de ander kookt 
weleens te veel. Alles komt 
samen op SamSam: de digitale 
marktplaats voor diensten.

ENJOY65! 

Een leuke, hopelijk jaarlijkse dag 
voor 65-plussers en de plek om 
te weten te komen wat er in Uden 
allemaal te doen is aan activiteiten 
en workshops op het gebied van 
muziek, natuur, kunst, koken en 
beweging! Gastsprekers inspireren 
iedereen vrijblijvend onder het 
genot van goeie muziek en een 
hapje en drankje.

UndT
Uitgelicht

VOORWOORD 
‘INSPIRATIE VOOR DE TOEKOMST’

Het begon als een proces om een visie op te stellen 
voor Uden in 2020. Een projectgroep startte hiermee 
in het voorjaar van 2011 onder de noemer ‘Udenaar de 
Toekomst’. Inmiddels is UdenaardeToekomst (UndT) 
uitgegroeid tot een volwaardige inwonersbeweging. 

Op zaterdag 4 oktober 2014 werd de tweede G1000 
van Nederland georganiseerd in Uden. Op 2 november 
2015 was er het evenement in Markant, waar veel 
inwonerinitiatieven zich presenteerden en elkaar 
konden versterken. Drie jaar later, op 7 oktober 2018 
kreeg dat een vervolg met Udense Kracht, waar 
bekende initiatieven hun ontwikkeling konden laten zien 
en we kennismaakten met mooie, nieuwe initiatieven. 
Nu is het tijd voor dit update magazine. 

De coöperatie ‘UdenaardeToekomst’ heeft de afgelopen 
periode intensief gewerkt om de Udense visie 2020 - 
Groen, Gezond, Gastvrij, Gezellig en Gezamenlijk een 
duidelijk nieuw gezicht te geven en haar bestaansrecht 
verder te verbreden. UdenaardeToekomst gelooft in 
talenten en eigen krachten van de inwoners van Uden, 
Volkel en Odiliapeel. Wij willen deze eigen kracht en 
regie van inwoners versterken en ondersteunen. 

Er is een groeiende beweging op gang gekomen, 
waarbij inwoners steeds meer op eigen initiatief zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving 
en initiatief nemen. Tegelijkertijd zijn we steeds vaker 
als inwoners in gesprek met een gemeente die meer 
verantwoordelijkheden (terug) wil geven aan de 
inwoners.

Deze twee ontwikkelingen leveren een zoektocht op, 
met veel vragen en dilemma’s, die ook raken aan de 
ontwikkeling van onze democratie. 

KOM KIJK EN DOE MEE 
Iedereen in Uden kan mee doen aan 
‘UdenaardeToekomst’. Er zijn talloze initiatieven die 
zich bezighouden met bijv. de toekomst van de wijk, 
met jongeren of met de leefbaarheid in Uden. Maar 
ook zijn er inwoners die meedenken en -praten over 
onderwerpen die spelen in onze gemeenschap, zoals 
het vluchtelingenvraagstuk, het zelfbestuur Muzerijk, 
het planproces Moleneind en burgerparticipatie bij de 
gemeentelijke begroting. 

Vanaf begin 2018 krijgen we financiële ondersteuning 
van de gemeente Uden en Stichting Doen. Daarmee 
kan de coöperatie UndT niet alleen meedenken en 
-helpen bij uw initiatieven, maar waar mogelijk en 
noodzakelijk ook een financieel steuntje bieden. 
Hiertoe werd in februari 2018 het Udenfonds 
opgericht. 

We wensen jullie veel leesplezier 
met dit magazine. Neem voor 
meer informatie en inspiratie 
over de toekomst van Uden ook 
eens een kijkje op onze website 
www.udenaardetoekomst.nl, of 
op Facebook, Twitter, Linkedin of 
Instagram. 

Een greep uit de vele projecten en ideeën die door inwoners zijn 
opgezet. Kijk voor meer informatie op www.udenaardetoekomst.nl

QR code
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D’N HOF VAN DE TOEKOMST 
De leden van D’n Hof beheren een tuin aan de 
Hoevenseweg 3a in Uden. Deze tuin is ontworpen 
volgens de principes van permacultuur. Vanuit 
het gebouw met kassen zijn twee zones te 
onderscheiden. De eerste zone wordt gevormd door 
de tuinkamers (perceeltjes) en de tweede zone 
door het bosplantsoen met vijver en warmtewal met 
vleermuistunnel. Hier krijgt de natuur de ruimte.  
D’n Hof is een mooie plek met zowel biodiversiteit 
in gewassen, als diversiteit in mensen. Alle kleuren, 
geuren en soorten zijn welkom.

Om alle mogelijke reparaties van 
kleding, meubels, elektrische 
apparaten, fietsen, speelgoed 
en nog veel meer uit te voeren, 
is er gereedschap en materiaal 
aanwezig. Ook is er hulp aanwezig, 
zoals een elektriciën, een 
naaister, een timmerman en 
een fietsenmaker. In het Repair 
Café gaan bezoekers zelf, onder 
begeleiding van een deskundige, 
aan de slag. Ook als je niets te 
repareren hebt, ben je van harte 
welkom. Maak een praatje of ga 
helpen bij een reparatie van iemand 
anders. Of drink een drankje en doe 

inspiratie op aan de leestafel, waar 
boeken over repareren en klussen 
ter inzage liggen. In Nederland 
gooien we ontzettend veel weg. 
Ook dingen die na een eenvoudige 
reparatie weer prima bruikbaar zijn.  
Helaas weten veel mensen niet 
meer hoe dat moet. (Of gooien 
het uit gemakzucht weg.) Handige 
mensen met reparatiekennis zijn 
er helaas niet zo veel meer. En zij 
die deze praktische kennis nog wel 
bezitten, worden niet altijd op hun 
kracht ingezet en staan vaak zelfs 
ongewild aan de kant. Hun ervaring 
wordt niet of nauwelijks benut.  

Het Repair Café heeft daar 
verandering in gebracht! Mensen 
die anders misschien aan de kant 
staan, doen weer mee. Waardevolle 
praktische kennis wordt over-
gedragen. Spullen worden langer 
bruikbaar gemaakt en hoeven 
niet te worden weggegooid. De 
hoeveelheid grondstoffen en 
energie die nodig is om nieuwe 
producten te maken, wordt beperkt. 
Evenals de CO2 uitstoot. Want 
bij het fabriceren van nieuwe 

producten en het recyclen van 
oude komt CO2 vrij. In het Repair 
Café leren mensen op een andere 
manier naar hun spullen te kijken. 
En er opnieuw de waarde van in te 
zien. Het Repair Café draagt daarom 
bij aan een mentaliteitsverandering. 
Die is noodzakelijk om mensen 
enthousiast te maken voor een 
duurzame samenleving. Maar 
bovenal wil het Repair Café laten 
zien dat repareren leuk is en vaak 
heel makkelijk.  

Repair Café Uden

Weggooien is zonde.
Repareren is zo leuk!

Eén van de 
meest geslaagde 
burgerinitiatieven in 
Uden is het RepairCafé 
dat draait om repareren 
in plaats van je oude 
spullen weggooien. 

Kom het ook eens proberen! 
Het Repaircafé is elke tweede 
woensdag van de maand  
van 13.00 tot 16.00 uur in  
Ontmoetingsplein MuzeRijk,  
Klarinetstraat 4,  
5402BE Uden.  
www.
repaircafeuden.
wordpress.com

Heeft u geen auto?
Leen de deelauto!

Uden voorloper met duurzaam initiatief
Elektrisch rijden combineren met auto delen?  
Dat kan in Uden met Uden Duurzaam Op Weg!

Gemeente Uden, Area en IBN, initiatiefnemers 
van het deelauto-concept, willen aan zoveel 
mogelijk inwoners en bedrijven in Uden 
elektrisch vervoer aanbieden, tegen een zo 
gunstig mogelijk tarief. Door te delen kunnen we 
met minder auto’s hetzelfde aantal kilometers 
afleggen. Daarvoor is de coöperatie Uden 
Duurzaam op Weg opgericht. Zowel particuliere 
rijders als bedrijven kunnen deelnemen.

Voordelen zijn o.a.: het is vaak voordeliger dan 
een eigen auto, geen zorgen over onderhoud, 
reparaties en vervanging en een 24/7 service-

desk tot je beschikking. Een 
nieuwe vorm van individueel 
openbaar vervoer: comfortabel, 
zorgeloos en maatschappelijk 
verantwoord!

QR code
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Tijdens de G1000 bijeenkomst in 
Uden in oktober 2014, werd er naast 
de ideeën over de doe-democratie 
door enkele deelnemers ook 
nagedacht over het creëren van 
draagvlak voor democratische 
besluitvorming.

Vooral verbetering van 
de processen die aan de 
besluitvorming voorafgaan, werd 
een belangrijk item voor een aantal 
deelnemers. Hoe serieus worden 
inwoners betrokken bij belangrijke 
vraagstellingen of ontwikkelingen 
in hun leefgemeenschap? Is het 
voldoende als door de lokale 
overheid het verplichte vinkje 
kan worden geplaatst achter 
burgerparticipatie indien er een 
aantal inwoners op enig moment 
worden geraadpleegd?

Een werkgroep ging eind 2014 
aan de slag en positioneerde 
zich door met name bezig te 
zijn met het denken over de 
transitie van de democratische 
procesgang met het bestaande 
stelsel als vertrekpunt.Het ging de 
werkgroep om verbinden, gidsen 
en structureren van processen die 
te maken hebben met vernieuwing, 
beleidsvorming en besluiten 

Tussen 2014 en 2018 hebben de 
deelnemers van de werkgroep 
aan diverse beleidsthema’s die 
op de gemeentelijke agenda 
stonden, een bijdrage geleverd. 
Soms structureel, bijvoorbeeld bij 
de invoering van (onderdelen van) 
de Omgevingswet, soms ad hoc, 
zoals bij de locatiekeuze voor een 
toekomstig asielzoekerscentrum.

Natuurlijk gaat de werkgroep 
ervan uit dat de gemeenteraad 
een cruciale rol speelt in de 
besluitvorming, aangezien de raad 
het door de inwoners gekozen 
orgaan is, dat wetgevend optreedt.

De werkgroep wil samen met 
alle belanghebbenden denken 
over hoe we burgerparticipatie 
succesvol(ler) kunnen maken. 
Doordat we niet op de inhoud van 
de thematiek ingaan, hoeven we 
ook niet de Udense samenleving te 
vertegenwoordigen, maar borgen 
we wel de representativiteit in 
burgerparticipatie 

Besluitvormingsprocessen waarbij 
inwoners en maatschappelijke 
organisaties worden betrokken, 
dienen vanaf het eerste begin tot  
en met de implementatie en 
evaluatie transparant te zijn.  
De rolverdeling van de 
verschillende partijen moet 
duidelijk zijn en de uiteindelijke 
besluitvorming moet voor 
hen herkenbaar zijn .Voor het 
samen denken, proberen wij als 
UdenaardeToekomst inwoners te 
enthousiasmeren om gezamenlijk 
over inhoudelijke thema’s mee te 
denken. Ofwel; op welke manier 
kunnen wij als inwoners, soms 
deelbelangen overstijgend, direct 
bijdragen aan het verbeteren van 
wonen, werken en leven in Uden. 

Een regelmatig terugkerend  
evenement waar Udense 
burgerinitiatieven zich laten 
zien aan elkaar en aan alle 
inwoners. En waar gelegen-
heid is om mee te denken 
over wat we van de toe-
komst van Uden verwachten 
en wat we daar sámen aan 
kunnen doen.

Udense Kracht draait om 
bundelen van krachten.  
Én om samen dingen  
organiseren. Kortom  
initiatieven van ons,  
als inwoners. 
De toekomst van Uden,  
die maken wij! 

In Uden worden diverse straten, pleinen en perkjes met goedkeuring 
van, en indien nodig met medewerking van de mensen van het Team 
Uitvoering van de gemeente Uden, opgeknapt, opgefleurd.  
De betreffende bewoners houden het zelf bij.  

Zo zijn er in de Udense wijken bijvoorbeeld plantenbakken met tomaten, 
sla, radijsjes kruiden en nog veel meer lekkers neergezet. Ook is er 
de Samenhanger, een initiatief van de gemeente Uden en Area. Dit is 
een compleet uitgeruste aanhanger met tuingereedschap; die je kunt 
gebruiken voor het opknappen van de buurt. Je kunt de Samenhanger 
bijvoorbeeld (gratis) gebruiken bij het opruimen van zwerfafval, 
het opschonen van groenstroken en brandgangen, het wassen van 
buitenbanken enzovoort. Een medewerker van de gemeente of een 
wijkbeheerder van Area ondersteunt je bij dit soort werkzaamheden!  
Én het verzamelde afval wordt ook nog gratis voor je afgevoerd. 

Een leuk voorbeeld van zelfwerkzaamheid zijn de mooie bloemperkjes 
op het ietwat verscholen woonerf aan de Milsebaan; de Herman 
Linnebankhof. Deze perkjes worden vol liefde en toewijding onderhouden 
door de buurtkinderen Eefke, Tess, Renske, Sanne en Senna met een 
beetje hulp van Paul Terstegen. Deze kinderen gaan regelmatig met hark, 
schep en schoffel aan de slag om hun woonerf nóg mooier en gezelliger 
te maken. Elk seizoen weer planten ze verse, vrolijk bloeiende bloemen 
en planten. Aandoenlijk, vrolijk, gezellig en mooi! Ouders en andere 
buurtgenoten kijken toe, maken een gezellig praatje en komen zo met 
elkaar in contact. 

Zo krijg je een mooie samenhang in de wijk; en is bijvoorbeeld burenhulp, 
indien nodig, snel geregeld. 

UDENSE  
KRACHT

Meedenken en beslissen? 
Meld je aan op de website  
www.udenaardetoekomst.nl

Wilt jij meedenken  
en meebeslissen  
over het verbeteren 
van wonen, werken  
en leven in Uden? 
 

Kinderen fleuren hofje op

Meer kleur in de  
Herman Linnebankhof

QR code
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Ruimte voor 
ideeën
Het Kantelhuis

Zo maar een pandje naast het gemeentehuis op 
de Markt? Nee, zeker niet, de afgelopen maanden 
hebben we hard gewerkt om zowel de binnen- 
als de buitenkant van dit huisje om te toveren 
tot het gezicht van UdenaardeToekomst. Een 
huiskamer, waar inwoners met hun ideeën voor de 
leefbaarheid in Uden elke laatste vrijdagochtend 
van de maand binnen kunnen lopen. Maar ook de 
plek waar initiatiefnemers kunnen vergaderen of 
proefprojecten kunnen worden besproken. Het is 
een huis waar ideeën verder uitgewerkt kunnen 
worden en nieuwe initiatieven voor een groener, 
gezonder, gezelliger en gastvrijer Uden kunnen 
ontstaan.

Reserveren van een ruimte kan via onze website  
www.udenaardetoekomst.nl, 
telefonisch 06-29426797  
of via email info@udenaardetoekomst.nl.


