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ZATERDAG 4 OKTOBER 2014 WAS EEN BIJZONDERE DAG VOOR DE UDENSE
GEMEENSCHAP. NIET IN DE LAATSTE PLAATS VANWEGE HET PRACHTIGE WEER.
ZO’N 23 GRADEN, BEGIN OKTOBER. TOCH MOCHTEN WE RUIM 300 BETROKKEN
INWONERS UIT UDEN, VOLKEL EN ODILIAPEEL VERWELKOMEN IN
EVENEMENTENCENTRUM UDEN. IN DE VOLKSMOND ‘DE SCHAAPSKOOI’.
DE START VAN EEN MOOI NIEUW INITIATIEF.
Behalve de inwoners, vereerden ook minister Plasterk
en gedeputeerde Van Haaften de G1000Uden met
een bezoek. Een dag die mogelijk is gemaakt door
veel vrijwilligers en die landelijke belangstelling trok,
vanuit andere gemeenten, de provincie, universiteiten
én het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat geeft
meteen het belang aan van de Udense G1000.
Het idee om een G1000 te organiseren, is ontstaan
in de raadsconferentie van maart dit jaar. Inwoners,
raadsleden en ondernemers spraken met elkaar
over de vraag ‘wat is een effectieve gemeenteraad?’.
Eens in de 4 jaar stemmen is één ding, maar tussentijdse ontmoetingen zijn misschien nog wel belangrijker. Een gezonde, krachtige samenleving maken
we als inwoners immers samen.
Met de kracht van deze ontmoetingen kunnen kleine
ideeën uitgroeien tot initiatieven die onze gemeenschap nog groener, gezonder, gastvrijer en gezelliger maken. Heel veel ideeën zijn voorbij gekomen
op 4 oktober. Met elkaar hebt u al deze ideeën

samengevat tot een top 10. En wat mij betreft bent
u van harte uitgenodigd om deze ideeën en initiatieven zelf verder mee vorm te geven. Iets waar een
groep inwoners al een tijd mee bezig is onder de
vlag van ‘Udenaar de toekomst’. Daar zie ik mooie,
bijzondere initiatieven langzaam volwassen worden.
De energiecoöperatie bijvoorbeeld. Of D’n Hof van
de toekomst. Dromen die zijn uitgesproken, gedeeld
met anderen. Dromen, die door samenwerking nu
zijn uitgekomen. En die mensen dromen nu samen
over nieuwe wensen.
De ‘beweging’ die ik zie, wordt zo steeds groter.
Ik vind het prachtig als vanuit de G1000 weer nieuwe
dromen ontstaan, die werkelijkheid kunnen worden
door gezamenlijke inspanning. Waar nodig, denken
wij als gemeente graag mee en helpen u om ze
mogelijk te maken. Maar wat ik tijdens de G1000zaterdag ook weer heb gemerkt: de kracht ligt bij u,
als gemeenschap.
Henk Hellegers, burgemeester
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Ronald Plasterk,
Minister Binnenlandse Zaken over G1000Uden

DE UITDAGING IS
OM ER SAMEN
VERVOLG AAN TE GEVEN
Je ziet de laatste tijd op veel plekken dit
soort vernieuwende burgerinitiatieven
ontstaan. Als ministerie ondersteunen
we dat van harte. G1000 lijkt een goede
formule. Vandaar dat we in Uden per se
een kijkje wilden komen nemen.

de agenda, maar toch gestruc-tureerd
door de organisatie van dit soort bijeenkomsten: het delen, stemmen en kiezen.

Het feit dat Uden er in zo’n korte tijd in
is geslaagd om ruim 300 deelnemers te
mobiliseren, is al de
eerste helft van het
We vinden het belangsucces. Maar veel komt
rijk dat burgers meer
aan op de manier
betrokken zijn dan
Als je gaat kamperen
waarop deze G1000
maar één keer in de
met vrienden en je wil
vervolg gaat krijgen.
vier jaar via de stembus.
mee-beslissen over
Daarom is het fijn
De formele democrawat je gaat eten,
tie kent wat dat betreft dan moet je ervoor zorgen te constateren dat
de Udense gemeentetoch haar beperkingen.
dat je in de auto zit die
Standpunten staan tenaar de supermarkt gaat raad het initiatief
ondersteunt, want bij
voren al vast en zijn
om eten te kopen.
de uitrol van al die
gekoppeld aan politieDan heb je niets aan
ideeën spelen zij een
ke partijen. Bovendien
verkiezingen en
cruciale rol. Niet in
gaat dat systeem ervan
vertegenwoordigers.
de betekenis dat er
uit dat je tevoren al weet
een wensenlijstje bij
wat je wil. Initiatieven
Ronald Plasterk
hen op het bureau
als G1000 staan veel
wordt gelegd en dat
dichter bij de burger.
de G1000-deelnemers
Ze geven de ruimte
om te brainstormen, om samen over vervolgens achterover leunen. Nee, we
ideeën na te denken en samen te zien natuurlijk het liefst dat de deelneverkennen hoe je ze zou kunnen reali- mers er straks met elkaar over gaan doordenken. Zo nodig kan de gemeente daar
seren. Dat is vernieuwend.
dan bij aanschuiven om stappen te faciliWe willen graag leren van deze G1000 teren. Van Amersfoort hebben we geleerd
in Uden. Wat werkt? Hoe moet je het dat het goed is dat de Raad er al vanaf het
aanpakken? De essentie is dat mensen begin bij is betrokken. Het grootste gevaar
naar elkaar luisteren, met elkaar is immers dat dit een kortstondige explomeedenken, elkaar versterken, in een sie van enthousiasme en betrokkenheid is.
open gesprek. Het mooie van G1000 is De uitdaging is om er goed vervolg aan te
dat dit gesprek zowel open als enigszins geven. Gezien de energie die ik hier voel
gestructureerd plaats-vindt. Het is open in deze zaal vandaag, heb ik daar goede
in de betekenis van geen vooropgestel- verwachtingen bij!
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“Ik ben hier omdat ik iets
bij wil dragen aan Uden.
Dit is toch een ultieme vorm
van inspraak; daar wil je bij
zijn als betrokken burger.
Zo’n bijeenkomst brengt
onwillekeurig inspiratie op gang.
Let op mijn woorden:
dat staat na vandaag niet
meer stil!”
Niels van Dalsum

“Toen ik via de post op
de hoogte werd gesteld
van de Udense G1000,
was ik direct van plan te komen.
Normaal heb je als burger maar
eens in de vier jaar wat te zeggen.
Via deze weg kunnen we onze stem
echt laten horen.”
Joran van den Heuvel
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Speech gedeputeerde Brigite van Haaften
G1000 Uden 4 oktober 2014

Goedemiddag dromers, denkers,
durvers en doeners uit Uden,
Volkel en Odiliapeel! Dank voor
uw uitnodiging om hier met u deze
bijzondere dag mee te maken.
Een compliment aan u dat u hier op deze
vrije zaterdag met zijn allen bent. Een
compliment ook aan de gemeenteraad
die heeft gezegd aan de uitkomsten mee
uitvoering te willen geven. Geen vrijblijvend gepraat. Daarmee bent u de eerste G1000 Burgertop in Nederland die
al voor de start de toezegging kreeg dat
de gemeenteraad goede ideeën mee zal
helpen realiseren.

U heeft gereageerd op de oproep om hier samen te komen
en samen te werken aan een
beter Uden. Met uw G1000 bent
u een spannend avontuur aangegaan. Alle kwaliteiten – die
van dromers, denkers, durvers
en doeners - zijn nodig om dit
experiment te doen slagen.

De provincie neemt graag deel. Vandaag, aan deze
dag, maar ook morgen en overmorgen. Om de
dromen en ideeën die u vandaag formuleert waar
te maken en zo de democratische vernieuwing in
Uden – en in Brabant - een flinke stap verder te
brengen.
Samen denken en samen doen is vandaag meer
nodig dan ooit. Onze samenleving verandert razendsnel. We merken het allemaal, elke dag. We
zien dat oude vanzelfsprekendheden nu niet meer
vanzelfsprekend zijn. We beseffen dat nieuwe oplossingen voor nieuwe vraagstukken nodig zijn.
Brabant en Brabanders staan voor samenwerken
en samendoen. We gaan niet zitten afwachten tot
een gemeente of een instelling iets heeft bedacht.
We doen het zelf of willen zelf mee doen.
Dat zit ook Udenaren in de genen. Uw G1000 Burgertop komt dan ook niet uit de lucht vallen. In
Uden, Volkel en Odialiapeel wonen ondernemende
mensen. Die de handen uit de mouwen steken, niet
bij de pakken neer gaan zitten, maar van aanpakken houden.
Dat was vroeger al zo, toen Uden nog Kersendorp
werd genoemd en jaarlijks de Kersenfeesten werden gevierd. Dat was zo’n 30-40 jaar geleden zo.
En Uden stond ook tot wijd in de omtrek bekend
vanwege zijn activiteiten van en voor jongeren met
jeugdhonk de Pul.
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En dan natuurlijk zwemvereniging Zeester-Meerval
hier in Uden, die een eigen zwembad heeft. Uniek!
Dat is er natuurlijk niet vanzelf gekomen, daaraan hebben vele leden van de zwemvereniging en
veel ondernemers uit Uden bijgedragen. En enkele jaren geleden hebben Udenaren al een eigen
toekomstvisie opgesteld “Udenaar de Toekomst”.
Verschillende projecten zijn in het spoor daarvan
gerealiseerd of in ontwikkeling. Kortom: zelf de
boel oppakken, zit de inwoners hier in het bloed.
Nu zet u met de G1000 weer een nieuwe stap.
Een stap die gericht is op vernieuwing van gemeentelijk beleid en van beleidsprocessen hier in
uw gemeente. Een stap waarmee u de gemeente,
gemeenteraad en de Udense bevolking dichterbij
elkaar wilt brengen. Met het inbrengen van ideeën,
uitmondend in een keuze voor de 12 beste ideeën
voor een beter Uden. Daar willen wij als provincie
aan mee doen, en ik vertel u graag waarom!
Een van de redenen is dat we samenwerken met
Brabantse gemeenten aan nieuwe vormen van
Veerkrachtig Bestuur in Brabant. De gemeenten in
Brabant staan voor grote uitdagingen op het vlak van
economie en werkgelegenheid en ook op sociaal vlak.
Want er staat nogal wat aan te komen, onder meer
door de decentralisatie van zorg, participatie en werk
en jeugdzorg.
Gemeenten gaan daarom op zoek naar mogelijkheden om hun slagkracht te vergroten, en tegelijkertijd
hun kwetsbaarheid te verkleinen. Daarvoor is samenwerking belangrijk. Met het programma Veerkrachtig
Bestuur zetten provincie en gemeenten zich samen in
voor nieuwe vormen van samenwerking.
In Veerkrachtig Bestuur beseffen we, provincie en
gemeenten, maar al te goed dat mensen ook andere
eisen aan het bestuur stellen. U wilt een bestuur dat
dicht bij de burger staat, bereikbaar en benaderbaar
is en ruimte maakt voor maatschappelijke initiatieven. Een bestuur dat oog heeft voor lokale verschillen
en het belang van een eigen identiteit voor dorpen en
kernen.
Daarom roept ons college van Gedeputeerde Staten
in de net gepubliceerde visie op Veerkrachtig Bestuur
in Brabant ook op tot vormen van bestuurlijke innovatie. Daarom staat de provincie ook achter het initiatief
van de Uden G1000. Daarom werken we mee. Zijn we

sponsor. Maken we met u een film over deze G1000.
Ik hoop van harte dat dit initiatief ook andere gemeenten in Brabant inspireert. Niet perse ook door
een G1000 top, want er zijn heel veel verschillende
vernieuwende initiatieven op dit vlak. Maar ik hoop
wel dat ze actief gaan experimenteren op welke
manier aan de verhouding tussen burgers en de
Brabantse overheid op een andere manier vorm
kan worden gegeven.
Wij hebben een aantal jaren geleden al de aanzet
gegeven met de idops, de integrale dorpsontwikkelingsplannen, waarin gemeenten en inwoners samen
werkten aan de leefbaarheid van hun kernen. In deze
gemeente is daar dorpshuis De Schakel in Volkel een
mooi voorbeeld van.
Als provincie zorgen wij er mede voor dat de ideeën
die u vandaag formuleert ook gerealiseerd kunnen
worden. Daarvoor maken we ruimte in al het beleid
waarvoor we als provincie verantwoordelijk zijn. In
natuur (Maashorst), in mobiliteit, maar ook in landbouw en in wonen.
Ook vanuit mijn portefeuille Cultuur en Samenleving.
In het provinciale programma Leefbaarheid@Brabant
hebben we nu al verschillende samenwerkingsprojecten gericht op participatie en versterking leefbaarheid. Ik zeg u dan ook graag onze medewerking toe
aan de uitwerking van uw beste ideeën. Dat kan in de
vorm van advies, begeleiding, onderzoek, kennisdeling, of een beroep op onze provinciale organisaties
en netwerken.
Voor “Udenaar de Toekomst” heeft u vier kernwaarden geformuleerd. 4 G’s, die staan voor een groene,
gezonde, gastvrije en gezellige gemeenschap. Uw gemeenteraad heeft daar een 5e G aan toegevoegd: die
van gezamenlijk. Ik kan me daar helemaal in vinden.
U kunt een beroep op ons doen, en ik doe een beroep
op u, dromers, denkers, durvers en doeners uit Uden,
Volkel en Odiliapeel: blijf u inzetten voor uw eigen
toekomst, voor uw eigen omgeving. Want u weet het
beste wat goed voor u is, en wat u nodig heeft.
Ik ga de uitkomsten van deze conferentie met belangstelling volgen. Laten we het gezamenlijk doen, voor
een beter Uden en een beter Brabant!
Dank u wel!
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WAT WAS 4 OKTOBER EEN MOOIE DAG!

WE ZAGEN DAT UDENAREN ELKAAR ONTMOETTEN EN OP EEN CONSTRUCTIEVE MANIER IN
GESPREK GINGEN. ER WERDEN VEEL IDEEËN
INGEBRACHT. SAMEN HEBBEN DE DEELNEMERS
GEKOZEN VOOR EEN TOP 10 VAN IDEEËN.
EN HET MOOISTE IS: RUIM 120 MENSEN HEBBEN
ZICH DIRECT AANGEMELD OM EEN OF MEERDERE
VAN DIE IDEEËN VERDER TE BRENGEN!
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In dit verslag geven we een impressie van de
G1000Uden. Hoe en waarom is die dag eigenlijk
georganiseerd? En wat gebeurde er op 4 oktober?
Welke mensen hebben hier – als vrijwilliger, deelnemer of sponsor – aan bijgedragen? En hoe gaat
het nu verder?
Inwoners, ambtenaren en raadsleden hebben
er samen voor gezorgd dat er überhaupt een
G1000Uden heeft plaatsgevonden. En ook in het
vervolg hopen wij dat deze groepen mensen samen blijven werken. In de aanloop naar 4 oktober
en op de dag zelf hebben ze elkaar leren kennen.
Nu weten ze elkaar te vinden. Dit is een mooie
voedingsbodem om een nog mooier Uden te laten
groeien.
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De G1000Uden is niet uit de lucht komen vallen.
De inspiratie voor dit evenement ligt in België, waar
in 2011 de allereerste G1000 werd georganiseerd.
De organiserende Udenaren hebben een heel
eigen draai aan dit concept gegeven, waardoor een
Udense G1000 heeft kunnen ontstaan. Mirande
Heffels, René Jetten en Ron Crone speelden
daarbij een belangrijke rol.

TOTSTANDKOMING

OP WEG NAAR EEN ANDERE DEMOCRATIE

UDEN
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Bovenste rij vlnr: Genoveef Lukassen,
Hetty van Lemmen, Henrike van Dijk, Nico
Berlee, Ron Crone, Eduard Bakermans,
Marcel Klösters, Ad Hartman, Mirjam Heijster
en Danny van den Boom. Onderste rij vlnr:
Claus van Heesch, René Jetten, Mirande
Heffels, Henny Knechten en Jos Wijdeven.
Op deze foto ontbreken Fransje School
en Nancy Kalbvleesch.

Mirande Heffels is de raadsgriffier van Uden. Zij vertelt dat
de Udense geschiedenis van
de G1000 eigenlijk begint bij
het visietraject 2020.
In 2011 stelden gemeenteraad
én burgers samen een visie op
voor de komende jaren met de
titel ‘Udenaar de Toekomst’.
Deze visie kreeg een vervolg,
omdat een tiental inwoners na
dit visieproces wilden doorpakken naar doen! Het
denkproces dat de vorming van het visiedocument
kenmerkt, werd verlaten om samen de handen uit
de mouwen te steken. Mirande: “In no time groeiden
daar grotere en kleinere initiatieven uit.” De boom
van ‘Udenaar de Toekomst’ is een mooi symbool
voor de manier waarop die gebeurtenissen de
voedingsbodem vormden voor een heleboel initiatieven. “Zonder ‘Udenaar de Toekomst’ was er geen
G1000 gekomen.”

Raadsconferentie:
in gesprek met inwoners
Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2014 vond er, op initiatief van onder anderen
Mirande, een grote raadsconferentie plaats.
Hiervoor werden, naast alle Udense raadsleden, ook
een aantal Udenaren uitgenodigd.

Enthousiaste uitwisseling
De centrale vraag tijdens die raadsconferentie was:
Wat is een effectieve gemeenteraad? Mirande:
“Het was geen enkel probleem om inwoners te
bewegen mee te doen. Zij waren laaiend enthousiast. We kregen bijna twee keer zoveel mensen
binnen: 75 in plaats van de 40 die we in ons hoofd
hadden. Ook de meeste raadsleden waren aanwezig.
Alle deelnemers vonden het een geslaagd weekend.”
Uiteindelijk zijn uit de raadsconferentie vijf werkgroepen voortgekomen. G1000Uden is daar een van.

Volksvertegenwoordiger in plaats van
partijpoliticus
Gemeenteraadslid René Jetten sloot zich tijdens
de raadsconferentie meteen aan als kartrekker van
de werkgroep G1000Uden. “Ik was al bekend met
de ideeën van David van Reybrouck. Dus toen aan
het begin van mijn tweede raadsperiode deze kans
voorbij kwam, heb ik die met beide handen aangegrepen. We moeten gaan nadenken over een andere
invulling van onze rol als gemeenteraad en daar de
inwoners van Uden direct bij betrekken.” Samen met
vijf anderen ging hij aan de slag om de G1000Uden
werkelijkheid te laten worden. De datum 4 oktober
werd al snel vastgelegd, wat voor een zekere
tijdsdruk zorgde.

Van kernteam naar werkgroepen

Hoewel de werkgroep G1000Uden begon als een
clubje van zes raadsleden, waren de leden zich
Mirande: “Ik wilde mijn werk voor ‘Udenaar de terdege bewust dat draagvlak onder de ‘gewone’
Toekomst’, ofwel de vernieuwing die in Uden leeft,
Udenaren cruciaal was. Daarom gingen René en
verbinden met de
Mirande op zoek
raad. Er is een
naar
vrijwilligers.
bepaalde dynamiek
Deels
benaderden
in onze samenleving.
zij mensen die ze al
Heeft de raad daar
kenden, maar daarZonder
‘Udenaar
de
Toekomst’
was
er
wel een antwoord
naast bood een aantal
geen G1000 gekomen
op?”
enthousiastelingen
zich spontaan aan
De raadsconferentie
om mee te werken.
duurde twee dagen.
Zo snel mogelijk
Op de eerste dag,
werd er een kernvrijdag, gingen de aanwezige raadsleden en inwoners team geformeerd, dat bestond uit 16 inwoners, 3
met elkaar in gesprek in een zogenaamde ‘world-ca- raadsleden en 5 ambtenaren. “Een mooie mix”, vindt
fé-setting’. De uitwisseling vond plaats in kleine Mirande. Er werden werkgroepen geformeerd, die elk
groepjes, waarvan de samenstelling regelmatig door een inwoner van de gemeente werden geleid:
veranderde. Het was de bedoeling dat de gemeente- de kartrekkers. Samen hebben deze mensen ervoor
raadsleden zich lieten voeden door de discussie.
gezorgd dat er uiteindelijk écht een G1000Uden kwam.
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Project én proces

Waar kwam het geld vandaan?

Ron Crone was een van de eerste vrijwilligers.
Als voorzitter van de coöperatie EnergieUden was hij
al bekend bij Mirande en René. Ook binnen het kernteam van de G1000 zou hij de voorzittersrol op zich
nemen. Ron: “Je kunt de G1000 zien als een project,
maar het is ook onderdeel van een proces van de
vernieuwing van de representatieve democratie.”
Ook Mirande en René bleven nauw bij de organisatie
betrokken. Twee keer spraken ze het college van
B&W toe om het idee achter de G1000 uit te leggen
en ze hielden nauw contact met de fractievoorzitters
uit de gemeenteraad.
Uiteindelijk heeft dat er onder meer toe geleid dat
de gemeenteraad op financieel vlak garant stond
voor de organisatie. Mirande: “Dat bleek uiteindelijk
cruciaal, want zonder die garantstelling was het ons
niet gelukt om de G1000 te organiseren.”

Een groot evenement als de G1000 is natuurlijk niet
goedkoop. Door het harde werk van het wervingsteam is het gelukt om voor 45% van de kosten sponsoren te vinden. Voor het grootste deel was er sprake
van sponsoring in natura: bedrijven en individuen
die hun producten of diensten tegen gereduceerd
tarief – en in een aantal gevallen zelfs helemaal
gratis – beschikbaar stelden. Naast een bijdrage van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken komen de
overige financiële middelen van de Gemeente Uden.
Al tijdens de raadsconferentie werd namelijk
besloten een bedrag vrij te maken voor de vijf werkgroepen, die ieder met een eigen plan aan de slag
gingen. Omdat de G1000Uden hiervan het grootste
project werd, heeft de gemeente een grote financiële
bijdrage willen leveren.

Organogram G1000 Uden

Mirande Heffels
René Jetten

Poltieke verbinding en vervolg

Management
Ron Crone
Henrike van Dijk
Hetty van Lemmen

Dagvoorzitter
Danny van den Boom

Deelnemers
Open Offerte
Michele Jetten
Jan de Jong

14

G1000MAGAZINE

Techniek
Jos Wijdeven
Nico Berlee

Werving
Marcel Klösters
Claus van Heesch

Campagne
Ad Hartman
Campagne
Danielle van de Beurcht
Ad Hartman

Vrijwilligers
Mirjam Heijster

Bedrijven
Henny Knechten

Logistiek
Eduard Bakermans
Ton Segers

Van idee naar initiatief
Toen eenmaal vaststond dat er inderdaad een
G1000Uden zou gaan komen, moesten de leden van het
kernteam gaan nadenken over de invulling van die dag.
Voor inspiratie werd natuurlijk gekeken naar de voorgangers in Brussel en Amersfoort. Ook daar werd
gewerkt in verschillende rondes om een aantal ‘beste
ideeën’ uit te kunnen kiezen. Het Udense team vond
het echter ook bijzonder belangrijk dat er op de dag
van de G1000 meteen een eerste stap werd gezet in de
richting van verwezenlijking van de ideeën. “Van idee
naar initiatief” noemt Ron Crone dat.

Bouwen aan Uden met tastbare ideeën
Een aantal vrijwilligers uit het kernteam nam de
taak op zich om het programma vast te leggen.
Na een paar weken stoeien, kwamen ze met een
mooi programma. Na een gezamenlijke opening
en het kennismaken met je tafelgenoten, mocht
iedereen zijn/haar idee(ën) presenteren. Met de
DuBlo-blokken (Duizend Blokken) van kunstenaar
Genoveef Lukassen werden de honderden ideeën
ook tastbaar gemaakt.

Ook na de G1000 met elkaar verder
Vervolgens werd in drie rondes toegewerkt naar
een top-10 van ideeën, waar alle aanwezigen zich
in konden vinden. Een prachtig resultaat, maar dat
was niet het belangrijkste van deze G1000. In de
allerlaatste ronde werden de deelnemers namelijk uitgenodigd om in nieuwe groepen samen
te komen om verder te gaan met een van de tien
ideeën. Iedereen die wilde, mocht zich aanmelden
om ook na 4 oktober mee te werken aan de uitvoering. Meer dan 120 deelnemers hebben dat gedaan:
een duurzaam resultaat van de G1000!

G1000MAGAZINE
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Udenaren bouwen aan een nieuwe toekomst
G1000 IN 1234 DUBLO-STENEN

MEER DAN 1200 STENEN
GEMAAKT VAN OUDE KRANTEN
Op de dag zelf werden alle ideeën
geschreven op stenen van papier en daarmee werd een mooi bouwwerk gemaakt.
We vroegen beeldend kunstenaar Genoveef
Lukassen naar het idee erachter.
Genoveef: “De G1000 stond al een heel eind in de
steigers toen mij gevraagd werd, ‘heb jij een idee als
entre’acte’? Een creatieve actie om de concentratie
een oppepper te geven. Daar wilde ik graag gehoor
aan geven, want ik stond volledig achter het idee van
de G1000.”
“Al heel snel stond mij het beeld voor ogen van een object
met stenen, waaraan zo veel mogelijk mensen mee
zouden bouwen. Papieren briketten geperst uit kranten
en ander papier. Stenen gemaakt van kennis, waarop ook
weer kennis uitgewisseld kon worden, bijvoorbeeld door
er nieuwe ideeën op te schrijven. Zo werd de G.DuBlo
(G.DuizendBlok) geboren: tegelijkertijd symbool en
instrument voor het uitwisselen van ideeën.”
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“Er is een mobiele machine gebouwd, zodat we op
verschillende locaties mensen konden uitdagen
ons mee te helpen om kranten om te vormen tot
bouwstenen. Op deze manier hebben veel Udenaren
letterlijk hun steentje bijgedragen. Nogmaals dank
daarvoor!”
“Het klonk aanvankelijk allemaal mooi toegankelijk
en aantrekkelijk, maar we hadden geen rekening
gehouden met de droogtijd en het gewicht van de
stenen als ze nog nat zijn. Toch leidde ook dat weer
tot allerlei creatieve oplossingen. De stenen zijn
door heel Uden gereisd om steeds weer op verschillende plekken te drogen. Uiteindelijk zijn alle
stenen, gelegen op roosters, met een grote platte
boerenkar van boerderij De Bosrand naar de droogkamer van USB gereden. Door dit versnelde droogproces konden op de dag van de G1000 alle stenen
in gele en rode kruiwagens worden uitgereden naar
de tafels. Ze hadden een rol in de communicatie en
werden verwerkt tot een hoge hoed. Chapeau.”

G1000MAGAZINE
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G1000Uden in Social Media

#G1000Uden TRENDING TOPIC
Ook de mensen van Social Media Club 0413 waren uitgenodigd om
hun medewerking te verlenen aan G1000Uden. Vooral door hun
ervaring met grote evenementen zoals recent Fabriek Magnifique
in Veghel en Sportakel in Uden. Ze hebben alle online activiteiten
tijdens de dag zelf gemonitord en gezorgd voor berichtgeving via
Twitter. Hieronder een korte weergave van het social media verslag
dat ze samenstelden op basis van analyse in het programma Coosto.

In de weken rond de G1000Uden zijn van 4 september
tot en met 7 oktober in totaal 1574 berichten
geplaatst met de hashtag #g1000 en#G1000Uden.
25% hiervan was positief gekleurd en slechts 1% was
negatief gekleurd (14 berichten). De overige berichten
waren neutraal van toon. Dat is een prima resultaat.
De belangrijkste trending onderwerpen waren:
ideëen, Minister Plasterk, burgers en toekomst.

Twitter meest gebruikt
Het meest gebruikte sociale medium op de dag zelf
is Twitter met in totaal 1551 berichten. Op het eigen
twitteraccount van G1000Uden zijn in totaal 310
berichten geplaatst met de hashtag #G1000Uden.
Van 365 berichten kunnen we met zekerheid zeggen
dat ze uit Uden afkomstig waren. Vaak worden deze
gegevens om privacyredenen niet weergegeven.
In totaal heeft het aantal twitterberichten geleid
tot 679.487 impressies op Twitter (= potentieel
bereik). Dat is vergelijkbaar met een advertentie in
een landelijk dagblad. De oplage van de Telegraaf
bijvoorbeeld is 454.543 in 2014. Dat is dus een fantastisch resultaat. De vraag blijft wel door wie de tweets
zijn gezien. Dat is moeilijk te achterhalen. Wel weten
we dat er vanuit veel gemeenten belangstelling is
getoond. Naast Uden staan Amsterdam en Amersfoort in de top 3. Daarna volgen ’s-Gravenhage,
Apeldoorn, Eindhoven, Groningen en Tilburg.
Een van de gewenste doelen was om trending topic
te worden en daar zijn we in geslaagd. Bravo!
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ALLE IDEEËN
OP EEN RIJ

De G1000 heeft 10 beste ideeën als uitkomst, maar we
willen u alle andere ideeën natuurlijk niet onthouden.
Op de volgende pagina’s vind u alle ideeën op een rijtje.

G1000MAGAZINE
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1. Een doorlopende
leerlijn van 0 tot 18
jaar op 10 locaties in
Uden waar ouders alles
kunnen vinden voor hun
kind.
2. Een autovrije Markt,
zodat het plein een
gezellige en mooie plek
wordt die nog meer toevoegt aan het centrum.
3. Sporten bereikbaar
voor iedereen met
gratis weersbestendige fitnesstoestellen in
parken voor ontmoeten
en gezondheid.
4. Veel aantrekkelijke
ontmoetingsplekken
voor jong en oud, met
bankjes. Goed onderhouden/bijgehouden en
beheerd.
5. Herkenbare burgerwacht (opgeleid) in
weekend in het centrum
om rust te waarborgen
en vandalisme tegen te
gaan.

6. Een opgeknapt Brabantplein. Leegstand
opgevuld en aantrekkelijk voor winkelend
publiek.
7. Openluchtzwembad.
8. Herbestemming /
behoud /verduurzaming
rode schoolgebouw.
9. Meer ontmoetingsbanken in sportparken
en buurten.
10. Efficiëntere zorg
door veel minder bureaucratie bij gemeente
en zorginstellingen en
ook minder geld voor
die bureaucratie, maar
juist geld voor zorg zelf.
11. Open draadloos
internet in Uden en
buitengebied.
12. Transparantere gemeentelijke aanspreekpunten, zichtbaar voor
burgers.

Een autovrije Markt,
zodat het plein een
gezellige en mooie plek
wordt die nog meer
toevoegt aan het centrum
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13. Meer ontmoetingsplekken in bestaande
scholen en gebouwen.
14. Uden centrum autovrij.
15. Verplichte maatschappelijke stages,
gefaciliteerd door de
gemeente.
16. Faciliteren dat wijkbewoners actief kennis
ophalen en met elkaar
gaan delen om kennis
en de cohesie van je
eigen buurt en haar
bewoners te vergroten.
17. Geen restafval in
Uden.
18. Opleidingen met
werkgarantie.
19. Elektrische stadsbusdienst: minder CO2uitstoot in het centrum
en centrum beter bereikbaar voor ouderen.
20. Wijk- en buurtgericht
werken.

21. Erfgoedlokaal als
verlengstuk van de bibliotheek, waar burgers
de geschiedenis van
Uden kunnen zien en
ontdekken.
22. P+R / transferium
aan rand van Uden met
goede openbaar vervoer-verbinding naar
centrum en kaartje voor
parkeren incl. vervoer
naar centrum, om zoveel mogelijk auto’s uit
het centrum te houden.
23. Meer groen in de
wijk, onderhouden in
samenwerking met de
gemeente / Area /jongerenwerk etc..
24. Gratis parkeren in
het centrum voor iedereen, met tijdslimiet om
te voorkomen dat parkeerplaatsen constant
worden bezet.
25. Overkappingen in
het centrum om het
aantrekkelijker te
maken. Galerij, Sacramentsweg en Marktstraat aan twee kanten.

26. Een extra
sporthal, omdat
er extra faciliteiten nodig zijn
om de burgers
van Uden meer
mogelijkheden
te bieden om te
kunnen sporten.
27. Meer aandacht voor ouderen
en alleenstaanden.
28. Renovatie parkeerterrein Galerij (achter
de oude Chinees Kota
Radja). Eventueel asfalteren.
29. Meer contact
tussen de Udense
cultuurverengingen,
zodat ze kennis met
elkaar kunnen delen
en beter hun wensen
kenbaar kunnen
maken (afstemmen
vraag/aanbod).
30. Meer ontmoetingsplekken in scholen
en andere bestaande
gebouwen.
31. Een keer per week
een biologische streekproductenmarkt.
32. Oud ijzerboeren
terug.
33. Slimmer en anders
vergaderen door
gemeente.
34. Handhaving veiligheid in de wijken door
buurtgenoten, politie
en gemeente.

48. Beter contact met
de wijkagenten. Ze zijn
nu onvoldoende bereikbaar.

Meer aandacht voor
ouderen en alleenstaanden
35. Gratis groen storten
en belonen voor inleveren afval (consequent
groene stad).
36. Leefbaarheid en gezond leven stimuleren.
37. Gemeentelijke aanspreekpunten transparant en zichtbaar voor
burgers.

49. Ondersteuning van
particuliere initiatieven van burgers in de
ontwikkelingsgebieden.
Bijvoorbeeld: inwoners

HBO en universitair
onderwijs in Uden,
om de jeugd en
levendigheid in
Uden te houden.

38. Beste circulaire
gemeente.
39. Meer cocreatie met
burgers en anderen /
doe-democratie.
40. Meer aandacht voor
multiculturele samenleving.
41. Praktijkgericht opleiden en werkgarantie.
42. Realisatie van een
ecowijk of -dorp in de
natuur. Ruimte voor
creatievelingen / vrije
geesten om zich te
ontplooien. Stimulans
duurzame toekomst.
Mogelijkheid inzet
mensen met een
indicatie (soort sociale
werkplaats met dagbesteding).

43. Open inspraak door
de burger bij gemeentelijke plannen om vooraf
meer invloed te hebben,
bijvoorbeeld met een
stadspanel.
44. Veiligere speelplaatsen voor kinderen, ander verkeer van
speelplekken weren.
45. HBO en universitair
onderwijs in Uden, om
de jeugd en levendigheid in Uden te houden.
46. Een toetsingscommissie betreffende
openbare werken.

die op eigen grond iets
willen bouwen,
boeren die op hun
terrein woningen willen
bouwen voor de verhuur, starterswoningen in de voormalige
boerderij.
50. Faciliteren kleinschalig ontmoeten op
straatniveau.
51. Een toegankelijk
natuurpad alleen voor
langzaam verkeer
(mindervaliden,
wandelaars).

47. Gratis peuterspeelzalen voor iedereen.
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52. Faciliteren betere
afstemming vraag/aanbod vrijwilligerswerk/
praktische hulp van
burgers onderling.
Bijvoorbeeld op het
gebied van schuldhulpverlening, praktische
hulp voor ouderen.
53. Buren in eenzelfde straat fungeren als
schakel tussen straat
en gemeente.
54. Ontmoetingsruimte
met dagbesteding voor
ouderen, gecombineerd
met kinderopvang.
Daarbij een eetpunt
voor ouderen, eenzamen, alleenstaanden
met een drukke baan,
vergelijkbaar met de
vroegere mensa in
Eindhoven. Een plek om
mensen met elkaar te
verbinden.
55. Meer contact tussen
mensen in de buurten
om problemen te
voorkomen.
56. Centrum straatvuil-vrij. Burgers
opvoeden.

57. Meer aandacht voor
verlichting op de fiets.
Hoe organiseren we
handhaving die daadwerkelijk effectief is?

61. Obstakelvrije trottoirs. Dus geen fietsen e.d. die doorgang
belemmeren. Anders
boete geven.

58. Meer contact tussen
volwassenen en jongeren om meer begrip
onderling te creëren.
Ze kunnen nog veel van
elkaar
leren.

62. Sportgebied op één
plek (sportactiviteiten
zoveel mogelijk centraliseren).

59. Uden
toegankelijker
maken en de toegankelijkheidsvoorzieningen duidelijk aangeven.
Daarbij belemmeringen
wegnemen.

63. Openbare ruimten
vrij van honden- en kattenpoep, bijv. door gratis
opruimzakjes.

70. Beheer en onderhoud van stukjes
gemeentelijk groen
door buurtbewoners.

64. Spoorlijn voor Uden.
Bij voorkeur een enkelspoor traject langs de
A50, van Uden naar Oss
v.v., dat hoeft nauwelijks
natuur te ‘kosten’.

71. Een herdenkingsveld waar je overledenen kunt herdenken na
grafruiming.

60. Zo hoog mogelijke
levensstandaard voor
inwoners (leven en
recreëren). Dat zal meer
mensen naar Uden
trekken.

65. Versterkte zorggebieden door extra
zorgvoorzieningen.

67. Zichtbare BOA´s
(buitengewone opsporingsambtenaren) in
centrum en 30km-zones.
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69. Een buiten-evenemententerrein (voor
feesten, festivals etc.)
waar mensen samen
kunnen komen.

Een spoorlijn voor Uden.
Bij voorkeur een enkelspoor
traject langs de A50, van Uden
naar Oss vv., dat hoeft
nauwelijks natuur te ‘kosten’.

66. Stoplichten bij de
kruising Velmolen Losplaats om het verkeer
daar veiliger te maken.
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68. Gratis wifi, eerst in
het centrum en later in
heel Uden.

72. Een stadspanel á la
Maurice de Hond voor
open reacties op ideeën
en een budget.
73. Meer focus op participatie van kwetsbare
burgers en allochtonen.
74. Ouderenvriendelijker Uden.

75. Meer voorzieningen
voor basisschooljeugd
in de wijk.
76. Goede bereikbaarheid van alle belangrijke
functies In Uden voor
iedereen altijd, bijv.
ziekenhuis, gemeentehuis, medisch centrum,
schouwburg, bioscoop.
77. Een nettere, opgeruimde entree van de
A50 (nu erg rommelig
en niet uitnodigend voor
Uden door o.a. graffiti).
78. Zonnepanelen op de
geluidswallen van de
A50.
79. Geen zwerfvuil door
hogere boetes, meer
toezicht en eisen aan
bedrijven.
80. Buurt wiki-huis:
samenkomst buurt
door zelfbouw, ieder
doet iets terug voor de
gemeenschap, halen en
brengen.

81. Kleinschaliger
Voortgezet Onderwijs en
ruimte voor nieuwe V(S)
O initiatieven.
82. Betere monitoring
besluitvorming van de
gemeente, bijv. door een
ombudsman.
83. Ruimere openingstijden en inloop in
gemeentehuis.
84. Betere betrokkenheid van allochtone
vrouwen bij gemeenschap.
85. Betere verkeersveiligheid: rotondes,
paaltjes, verlichting,
leesbaarheid verkeersborden.
86. Meer respect in de
omgang met uitkeringsafhankelijke burgers.
Stress maakt ziek!
87. Gezelligere en kenmerkende uitstraling
winkelcentrum in combi
met toegankelijkheid
voor iedereen.
88. Vestiging MBO
opleidingen in Uden:
meer centraliseren
en binnenhalen.

Zonnepanelen op
de geluidswallen
van de A50.

89. Betere bereikbaarheid dorpen
Odiliapeel en Volkel: behoud van
de voorzieningen.
90. Verbetering
voorzieningen voor
fietsers. Uden = een

uitstekende
fietsstad.
91. Brabantplein
omgebouwd tot
een mooi overdekt eet/horecaplein: ontmoetingsplaats en
oppepper voor
het centrum.

Betere
betrokkenheid
van allochtone
vrouwen bij
gemeenschap.

92. Ontwikkelen
deeleconomie door
ruilwinkel, -handel en
uitleencentrale.
93. Herstellen spoorverbinding (light rail,
intercitybussen).

98. Betere winkelvoorzieningen en openbaar
vervoer in Uden-Zuid.

94. Beter geïntegreerde
samenhangende samenleving ook in relatie
tot de natuur.

99. Gezelligere uitstraling winkelcentrum,
door kenmerkende
elementen in het straatbeeld.

95. Een klantvriendelijker systeem van
parkeren in het centrum
met betaling achteraf/
na afloop zodat je niet
van tevoren hoeft in te
schatten hoe lang je wil
parkeren.
96. Gratis parkeren bij
koopzondag en evenementen om meer
bezoekers te trekken en
ondernemers te ondersteunen.
97. Veel betere ontsluiting van openbaar
vervoer, eventueel
spoorverbinding. Bij de
ambitie om een regiofunctie te vervullen,
hoort goed openbaar
vervoer.

100. Een makkelijker
systeem waarin vraag
naar en aanbod van
vrijwilligers overzichtelijker en makkelijk
raadpleegbaar is voor
zowel vrijwilliger als
aanvrager, met name
voor de ouderen.
101. Betere afstemming
tussen wijkcentra (qua
subsidie en cultuur).
102. Meer professionele
zorg voor ouderen op
huishoudelijk gebied.
103. Verbeterde toegankelijkheid van het
winkelcentrum voor
gehandicapten, looproutes open houden.
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104. Juist jongeren
stimuleren voor vrijwilligersnetwerk, omdat ze
andere capaciteiten en
inbreng hebben.
105. Gratis parkeren bij
het ziekenhuis en andere maatschappelijke
instellingen.
106. Organisatie van
wonen op wijkniveau:
ervoor zorgen dat mensen in de wijk kunnen
blijven, bijv. door van
huis te wisselen zonder
koop en verkoop.
107. Aantrekkelijkere rotondes, met een
Udens karakter (zoals
de aardbeien van Jan),
maar zonder er kapitalen aan uit te gegeven.
108. Steunpunt voor alle
betrokkenen bij verslavingsproblematiek in
Uden.
109. Stimuleren van cultuur, o.a. door behouden
musea. Dit is goed voor
de creatieve ontwikkeling.
110. Vergroten van het
voetgangersgebied in
het winkelcentrum.
111. Meer voorlichting
over wat voeding met
gezondheid en darmwerking doet! Voeding
als medicijn en medicijn
als voeding.
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112. Energie Uden
verder uitwerken en
waarmaken door zelfvoorzienend te zijn.
113. Tablets en smartphones effectief inzetten
om welzijn en zelfstandigheid van ouderen in
stand te houden en te
verbeteren.
114. Verbeteren van
de verkeersstroom en
verkeersveiligheid in U
van Uden.
115. Goede fietslanen vanuit alle wijken
en dorpen naar het
centrum van Uden en
busstation.
116. Geef duidelijke
presentaties in de wijk
over de inhoud en toepassing van de Wmo.
117. Alle platte daken in
Uden benutten voor het
opwekken van duurzame energie.
118. Hergebruik van
goederen en diensten
om de circulaire economie te verwezenlijken.
119. Betere verkeersveiligheid in de wijken
door aanpassing van het
wegbeeld en verkeersbeperkende maatregelen.
120. Toegankelijke cultuur voor elke burger in
Uden, rijk of arm.

121. Aanpassing van
de regelgeving voor
middenstanders in het
centrum, zodat ze in
de 21e eeuw kunnen
blijven bestaan.
122. Verhoging van de
samenhang in de buurt
door coördinatie van
particuliere ondersteuning (ruilnetwerk), zodat iedereen in de wijk
kan blijven wonen.
123. Samen aan de slag
in de buurt. Direct en
actief vragen van buren.
Klussen in de wijk en in
het dorp.

126. Udens oud en nieuw
feest in Bevrijdingspark
voor iedereen.
127. Uitbreiding van
bestaande natuurgebieden door ze motorvrij te
maken of door aankoop
van grond.
128. Versteviging winkelcentrum Uden door
behoud variatie grote en
kleine winkelbedrijven.
129. Informatiepunt
waar alles rondom
domotica (ICT, app’s e.d.)
wordt samengebracht
voor ouderen,

Een werkplek voor
creatieve jongeren waar
ze hun kwaliteiten
presenteren en delen
met anderen.
124. Een vrouwencollectief met vrouwen die
ondernemen, zzp’er
zijn, iets bij willen verdienen.
125. Iconische blikvanger in Uden als ontmoetingsplek met kwaliteit
(vergelijk markthal Rotterdam, waar iedereen
komt kijken).

minder validen,
jongeren e.a.
130. Meer sport op basisscholen en inzet van
bekwame sportleraren.
131. Vervoersservice
(BV Buurtbus) voor behoeftigen in Uden, zodat
alle inwoners kunnen
participeren.

132. Veilige fietsstallingen op verschillende plekken in de hele
gemeente Uden.
133. Een groener winkelcentrum met meer
bankjes, meer openbare
toiletten.

137. Betere veiligheid
in de avonden in de
parken.
138. Alle geluidswallen
worden gebruikt om
energie op te wekken.
139. Platform waarin
burgers regelmatig
maatschappelijke

Betere veiligheid in de
avonden in de parken.

134. Uitleen/verhuur van ‘witte
fietsen’ op verschillende plekken in
Uden, ook voor transport van goederen.
135. Verfraaiing weekmarkt Uden. Het is nu
een beetje ingezakt,
saai en onaantrekkelijk.
136. Meer inzicht en
inspraak over de verdeling van zorgbudgetten.

thema’s met
elkaar kunnen
bespreken.
140. Verhoging van de
eigen bijdrage voor
huishoudelijke hulp
naar draagkracht.
141. Meer ruimte
voor bedrijven om
uit te breiden.
142. Meer ruimte voor
groenvoorzieningen in
nieuwe woonwijken.
143. Aanpak overlast hondenpoep
en verbetering
handhaving
daarvan.
144. Meer korting
voor ouderen.

145. Organiseren van
gesprekken met kwaliteit voor alle generaties
bij elkaar.
146. Motivatie van
allochtone vrouwen en
meiden om meer te
participeren in bestaande verenigingen en
organisaties.
147. Bungalowpark voor
vijftigers: nu wonen en
straks zorg.
148. Jongeren die
bijdragen om eenzaamheid van ouderen te
verlichten.
149. Udense ‘social
club’ opstarten met regelmatige activiteiten.
150. Obstakelvrije voetpaden.
151. Betere informatie
over zorgtaken die naar
de gemeente toe gaan.
Nu heerst onrust over
wat er op mensen af
gaat komen.

152. Beter Samen Leven
sociale cohesie bevorderen.
153. Het buurthuis van
de toekomst.
154. Goedkopere afvoer
afval en tuinafval gratis.
155. Ontmoetingsplekken voor alle leeftijden,
bijv. in Vondelpark Dico.
156. Samenwerking
tussen onderwijs en
ouderen.
157. Aanpak eenzaamheid onder zowel
ouderen als jongeren.
158. Een echt centraal
stadspark.
159. Uden sociale
gemeente nummer 1.
160. Collectief
collecteren.
161. Duurzaamheid
stimuleren.

Openbare ruimtes
‘opleuken’ door kunst
en met hulp van
inwoners, niet alleen in
het centrum, maar ook
in wijken.
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162. Ecodorp Uden:
duurzaam bouwen en
samenleven.
163. Meer opvoeding in
het onderwijs.
164. Meer transparantie
van en betrokkenheid
bij Udense politiek, door
vooraf mee te denken.
165. Gemeente moet
afspraken over ideeën
en plannen beter
nakomen.
166. De gemeente
moet faciliteren als
ouderen activiteiten
willen organiseren.

172. Eén centraal ouden nieuwjaarsvuurwerk
voor Uden. Niemand
meer zelfstandig vuurwerk laten afsteken.
173. Bredere democratie (niet alleen
meepraten en
meedoen, maar ook
meebeslissingsrecht).

Creëren van meer bewustzijn t.a.v. gezondheid door
het verstrekken van nieuwe
(essentiële) informatie.

Verborgen armoede
zichtbaar maken en
oplossen.

167. Werk- en expositieruimte voor kunstenaars in centrum
Uden.
168. Meer ontmoetingsplekken om met anderen
samen koffie te kunnen
drinken, zoals in Muzerijk
of zittend bij een supermarkt.
169. Ontmoetingsruimte
voor buitenlandse vrouwen.
170. Gehandicapten/minder validen uit ‘Ons Huis’
(dat opgeheven zal worden) in de villa van Lips
laten wonen.
171. Tijdelijke inrichting
van braakliggende terreinen als mooi terreintje,
speelterrein of hondenuitlaatplek.
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174. Drempels bij ingang
van de wijken weghalen.
Nu moet je afremmen
voordat de straat ingereden kan worden, waardoor
het achterliggende verkeer wordt gehinderd.

voor fietsers gevaarlijk en
sommige aanpassingen
zijn niet logisch, bijv. de U
bij de Action.

175. Meer buurttuinen.

180. Geen afval in Uden.

176. Toezicht op hangplekken.

181. Woongroep voor
‘jonge’ ouderen waarin
zelfredzaamheid en mantelzorg centraal staan.

177. Meer uitgaansmogelijkheden voor
12- tot 18-jarigen.
178. Nieuwe wegen
moeten opnieuw bekeken
worden. Zijn nu heel smal,

179. Buitenzitplekken voor
jongeren.

182. Jeugdvoorziening:
een jeugdplatform dat een
aanspreekpunt is voor de
gemeente.

183. Ontwikkel een visie:
waar wil Uden naar toe?
184. Tijdens uitgaansmomenten meer veiligheid
door meer bewaking:
beveiligers, camera’s,
politie.
185. Ontmoeting organiseren tussen ouderen die
eenzaam zijn, ook voor
ouderen die minder geld
hebben en eenzaam zijn.
186. Bouw van sobere
sociale huurwoningen met
minder vanzelfsprekende
voorzieningen als centrale
verwarming.
187. Verborgen armoede zichtbaar maken en
oplossen.
188. Meer bladkorven door
Uden heen.
189. Een supermarkt in
Uden-Zuid.

190. Afvalmarktplaats
voor lokale ondernemers.
191. Fietspadennetwerk in en om Uden.
192. Tegengaan van
eenzaamheid bij ouderen door bijvoorbeeld
buddy’s.
193. Pilot basisinkomen
in Uden.
194. Uden-Zuid beter
openbaar vervoer.
195. Gelijke kansen:
zorg voor eenvoudige
communicatie, ook
naar mensen die niet
met computers om
kunnen gaan.
196. Creëren van
meer bewustzijn t.a.v.
gezondheid door het
verstrekken van nieuwe
(essentiële) informatie.
197. Godsdienst: de
goedheid van de
mensen activeren door
kennismaken met verschillende vormen van
religie en geloof.
198. Bij aanpassing
verkeersdoorstroom
centrum ook de
Brigittinessestraat
meenemen voor
verkeersdoorstroom rond het
centrum.

199. De zorg regelen.
Vertel de inwoners wie
ingezet wordt om zorg
te leveren.
200. Methode bedenken
dat buren met elkaar
praten en niet over
elkaar.
201. Toegankelijkheid.
Vertel een heldere
boodschap, zodat iedereen snapt wat je wilt
vertellen.
202. Schaf uitzendbureaus af en zorg voor
vaste banen.

203. Opnieuw verplichten van het sneeuwvrij
maken van trottoirs en
stoepen, zodat oudere
mensen ook weer naar
buiten komen, voor
mensen met beperking
en postbodes.
204. Vrij parkeren in het
centrum, zodat mensen
weer makkelijker naar
het centrum komen.
205. Een echt buurthuis
in elke wijk. Ontmoeten
is heel erg belangrijk.
Burgers moeten zelf
kleur kunnen geven
aan hun omgeving.

Meer kansen voor
jeugdigen door
openstelling en
participatie door
bedrijven.

209. G1000 op wijk
niveau.
210. Initiatief voor
verbouwen van
industriële hennep.
211. Echt handhaven
van maximumsnelheid
in de wijken.
212. Hulp naar
buiten toe.
213. Hulpfunctie voor
ondernemers met financieringsproblemen.
214. Een leefbaar
Brabantplein.
215. Wijzigingen verkeerssituaties praktisch bekijken en dan
pas uitvoeren.
216. Markt autovrij en
een mooi park erop.
217. MBO- en HBOvakopleiding
218. Belonen (financieel of anders) goed
aanbieden van huisvuil
en zwerfvuil.
219. Meer kansen voor
jeugdigen door openstelling en participatie
door bedrijven.

206. Een hondenpark
waar honden veilig vrij
kunnen rondrennen.

220. Meer baankansen
voor de jeugd in het
Udense onderwijs.

207. Meer activiteiten
voor jongeren.

221. Voor de veiligheid
afscherming (hekjes)
rond speeltuinen en
beter speelzand in de
zandbakken.

208. Schaalvergroting.
Opschaling.
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222. Meer mogelijkheden voor de jeugd
tot toegang in de
natuur.
223. Snelle fusie van
de gemeente Uden
met andere gemeenten
door steeds meer
decentralisatie vanuit
overheid.
224. Veiligheid fietspaden in totaal
gemeente Uden.
Paden moeten breder
en fietser moet een
voorrangspositie krijgen binnen het

verkeer (o.a. veiligere
oversteekplaatsen op
punten waar grotere
groepen moeten oversteken, zoals bij
scholen, o.a. bs De
Meent).
225. Leegstand in de
winkels tegengaan
en doorzetten van
renovatie.
226. Plek voor creatieve jongeren om hun
kwaliteiten te presenteren en te delen
(o.a. door invulling van
leegstand winkels).

Drempels /druppels
vervangen voor
alternatieve
verkeersremmende
maatregelen.

227. Evenementenlocatie benoemen en
daarvoor een juiste
invulling geven.
228. Buurt ontmoeten.
229. Een openluchtzwembad.
230. Vrije inloop
gemeentehuis,
zonder afspraak.
231. Zomerschool voor
ouderen.
232. Organisatie van
het ‘Muf en Mafconcept’ in lege
(winkel)panden (dit
zijn kleine winkeltjes
in een groter pand).
233. Renovatie van
(winkel)panden om
leegstand van (winkel)
panden te voorkomen.
234. Leegstand van
(winkel)panden
voorkomen door geen
nieuwe (winkel)panden te bouwen.
235.
Burgers laten meedenken over leegstaande winkelpanden
en kantoren.
236. Een veilig
loopgebied voor
voetgangers in het
centrum van Uden.
237. Een treinstation
in Uden voor betere
bereikbaarheid.
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238. Meer fietssnelverbindingen: bredere
paden van bijvoorbeeld
centrum naar ziekenhuis of Veghel. Uden
moet dé fietsstad van
Nederland worden.
239. Verbod voor
telefoneren op de fiets
en dit handhaven voor
een veiligere verkeerssituatie.
240. Voor 1 januari
2016 een rotonde
Oude Dijk- Nieuwe
Dijk.
241. Drempels /
druppels vervangen
voor alternatieve
verkeersremmende
maatregelen.
242. Een burgerpanel
dat de verkeersveiligheid in de gemeente
toetst.
243. Rotondes in de
gemeente ‘opleuken’
door middel van kunst.
Onderhoud door of
verhuur aan bedrijven.
244. De wijken netjes
en opgeruimd, met
o.a. schone brandgangen en stoepen. Wijkbeheerders mogen
de bewoners hier op
aanspreken.
245. Benzinestations
alleen buiten het
woongebied, omdat de
veiligheidsregels voor
omwonenden strenger
worden en vanwege
overlast.

246. Een beleid voor
het bouwen en verbouwen van een huis waar
mensen gedurende
verschillende fasen
van hun leven in kunnen (blijven) wonen.
247. Rotondes in
de gemeente Uden
overzichtelijker, om de
verkeersveiligheid te
bevorderen.
248. Het Brabantplein geschikt voor
bewoners met een
handicap: plaats een
lift naar een parkeergarage.
249. De parkeergarage
bij het Brabantplein
beschikbaar stellen
voor bewoners van het
centrum van Uden en
het personeel van de
winkels.
250. Fruit- en notenbomen verspreid over
de gemeente in plaats
van de huidige aanplanting.
251. Smart parking:
hoe meer boodschappen je doet hoe meer
korting je krijgt op
parkeren, met betalen
achteraf.
252. Valet parking
op de Markt, waarbij
gekwalificeerd personeel de autosleutel in
ontvangst neemt en
de auto parkeert.

253. Een grote parkeerruimte aan de
rand van de stad bij
grote evenementen,
bijvoorbeeld een Park
and Ride.
254. Renovatie fietspad langs Hobostraat,
Kornetstraat en Land
van Ravensteinstraat.
255. Openbare ruimtes
‘opleuken’ door kunst
en met hulp van inwoners, niet alleen in het
centrum, maar ook
in wijken.
256. Een betere
aanblik bij de invalswegen, bijvoorbeeld
bij Van Lankvelt.
257. De ‘Living
Building & Community
Challenge’ hanteren.
258. Een loket bij
het gemeentehuis
waar inwoners ideeën
en suggesties kunnen
melden.
259. Zorgen dat
mensen actief kunnen
meepraten over de
regio en gemeente,
door middel van een
regioraad, G1000 of
klankbordgroepen.
260. Gebruikers
betrekken vóór de
uitwerking van
plannen.
Bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van gidslijnen en geleidelijnen
voor slechtzienden.

261. Betere terugkoppeling van ingebrachte
vragen en initiatieven
van de burgers.

kelijkheid door een
bindende toetsingscommissie te laten
toetsen.

Interactieve communicatie
tussen burgers en de
gemeente middels een
app of intranet.

262. Een regionaal
innovatie- en samenwerkingscentrum voor
overheid, onderwijs en
ondernemers.
263. Atoombommen
weg uit Volkel.
264. Verbetering
klantvriendelijkheid
aan loketten in het
gemeentehuis.
265. Interactieve
communicatie tussen
burgers en de gemeente middels een
app of intranet.
266. In gesprek gaan
over de JSF vliegbasis
Volkel.
267. Gemeente verplicht stellen om in
de eerste fase van het
planontwikkelingsproces van alle nieuwe
projecten de toegan-

268. Evenementen op
de daarvoor geschikte
locaties, zoals carnaval op de Markt.
269. Van De Maashorst
een nationaal park
maken.
270. De IBN moet
passender werk
aanbieden met daarbij
doorstroommogelijkheden voor de werknemers.
271. GGZ Uden-Veghel
moet uitgaan van de
kracht en capaciteiten
van de cliënt.
272. Energiezuinige of
duurzame wijken door
wijken te voorzien
van groene stroom,
zonnepanelen, isolatie
of LED-verlichting.

G1000MAGAZINE

29

29

273. Binnen de gemeente meer gebruik
maken van alternatieve energie voor een
beter leefklimaat.

280. Knusse horecagelegenheid midden
op de Maashorst.
281. Meer gymzalen
en meer gymlestijden

Rotondes in de gemeente
Uden overzichtelijker,
om de verkeersveiligheid
te bevorderen.
274. Toegankelijker
en beter betaalbaar
cultuuraanbod binnen
de gemeente voor
iedereen.
275. Blijvende ondersteuning van de gemeente en bedrijven
van initiatieven als 24uur Uden, Vier-UdenSportief, Trap-In,
Bourgondisch Uden.
276. Beter betaalbaar
verenigingsleven voor
iedereen.
277. 4 Uden sportief
terug op de kaart.
278. Betaalbare
en laagdrempelige
gebruiksruimte voor
kleine groepen van
verenigingen.
279. ‘Open Udens
zomerpodium’ voor
amateurkunstenaars
en muzikanten in het
centrum.
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voor
schoolkinderen
om kinderen
te stimuleren om te
sporten.
282. Nieuwe inwoners
in de gemeente Uden
‘bonnen’ geven voor
verenigingen om zo
gratis kennis te maken met deze verenigingen.
283. Inzet van een
sportcoach in alle
buurten in de gemeente Uden om
mensen sociaal te activeren en eenzaamheid tegen te gaan.
284. (oudere) mensen
of andere cultuurgroepen persoonlijk
uitnodigen om elkaar
te ontmoeten en de
vereenzaming en
vooroordelen tegen te
gaan.

285. Meer aandacht
voor kleinschalige
organisaties zoals
buurtzorg.
286. Een voedselbank
in Uden of een voedselbank bezorgservice.
287. Een commissie
voor het ontwikkelen
en in standhouden van
woonwijken.
288. Van BOA naar
gastheerschap.
289. Eigen initiatieven bevorderen en in
het zonnetje zetten,
zoals Stichting Zelo en
Stichting Leergeld.
290. Biologische volkstuinen beheerd door
coöperatie.
291. Lokale ondernemers meer in de
gelegenheid stellen
om hun producten
te verkopen aan de
plaatselijke bevolking.
292. Plein B: creatieve
stadswerkplaats voor
starters, burgerinitiatieven, kunst en cultuur in het centrum.
293. Meer gelijkheid
tussen de drie kerkdorpen.
294. Buurtverenigingen
nieuw leven in blazen
door ze meer te laten
richten op de sociale
cohesie in de wijk.

295. Betere en makkelijkere afscheiding,
zodat 90 % van het
huishoudelijk afval
daadwerkelijk hergebruikt kan worden.
296. Aanpak van zwerfafval en hondenpoep
door dit bijvoorbeeld
te stimuleren met
hondenpoepzakjes en
meer afvalbakken.
297. Mogelijkheid om
één keer per maand
gratis vuilnis aan te
bieden ter voorkoming
van zwerfafval en
illegale stort.
298. Eén digitaal
platform (bijvoorbeeld
internet) voor en door
ouderen in Uden.
299. Het makkelijker
maken voor ouders en
kinderen om samen
op één perceel te
wonen om elkaar te
ondersteunen. Het is
daardoor in de toekomst makkelijker om
mantelzorg te verlenen.
300. Komende jaren
prioriteit leggen op
de huisvesting voor
55-plussers.
301. Een vrijwilligerstaxi voor bepaalde
doelgroepen om
vervoer betaalbaar
te maken en om de
bereikbaarheid van locaties voor deze groep
te bevorderen.

302. Evenementen
voor ouderen om ze
te mobiliseren.
303. Meer sporten en
bewegen voor ouderen.
304. Verbeterde
toegankelijkheid voor
mensen met een lichamelijke beperking
in openbare gelegenheden. De mensen
met een lichamelijke
beperking betrekken
bij het maken van
deze plannen.
305. Op kleine schaal
de vraag en aanbod
van hulp en zorg
bij elkaar brengen,
bijvoorbeeld het
oprichten van kleinschalige buurtteams
met in ieder team een
professional.
306. Voorkeur bieden
aan de kwetsbare
mensen in de samenleving (ouderen en
probleemjeugd) door
bijvoorbeeld woongelegenheden op
maat aan te bieden.
307. Een sleutel voor
het invalidentoilet
in het centrum in de
avond- en nachturen.
308. Een sociaal punt
voor mensen die niet
of moeilijk mee kunnen doen.
309. Ieders talenten
gebruiken, ongeacht
leeftijd of beperking.

310. Ontwikkeling van
een ‘zorg-id-app’:
communicatiemiddel
voor sociaal netwerk
rond personen die
zorg nodig hebben.
311. Een meldpunt
voor alle zorgvragen:
soort meldkamer,
één- loketgedachte.
312. Uitgaansmogelijkheden voor de
jeugd tussen de 12 en
17 jaar, bijvoorbeeld
door maandelijks
terugkerende feesten
voor deze jongeren.
313. Een werkplek
voor creatieve jongeren waar ze hun kwaliteiten presenteren
en delen met anderen.
314. Een startersterrein voor wonen,
werken en recreëren
voor jongeren.
315. Een beleid
om overgewicht bij
kinderen te voorkomen, bijvoorbeeld
door voorlichting op
scholen over gezond
leven en sporten.

316. Voorlichting over
de verkeersveiligheid,
in samenwerking
met school, politie en
organisaties.

322. Gemeente moet
meer inzetten op
het binnenhalen van
industrie in Uden.

317. Meer aandacht
voor de jeugd, bijvoorbeeld voorzieningen
voor hangjongeren.
Jongerenwerkers
meer in contact met
probleemjongeren.
318. Parkwachters
tot circa 01.00 uur ‘s
nachts ter voorkoming
van overlast.
319. Kinderen met een
beperking laten meedoen in het reguliere
onderwijs.
320. Jongeren meer
betrekken bij ouderen, zodat wederzijds
begrip toeneemt.
321. Basisschool
participatieproject ‘ik
ben bijzonder, jij bent
bijzonder’ verplichten
in de hele gemeente;
participeren begint in
de basis.

323. Bredere beschikbaarheid van praktische
kennis en handvaardigheid voor wat betreft
technologie.
324. Werkgelegenheid
in de gemeente Uden
bevorderen.
325. Bezoekers van
het ziekenhuis en andere zorgaanbieders
stimuleren om naar
het centrum van Uden
te gaan met als doel
meer bezoekers in het
centrum van Uden.
326. Meer promotie
van de gemeente
Uden o.a. door een
Uden On Tour Promotie in de regio, landelijk en internationaal.
327. Goedkopere woningen, zowel huur en
koop met hypotheekmogelijkheden, om
leegstand tegen
te gaan.

Een commissie
voor het
ontwikkelen en
in standhouden
van woonwijken.
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DE 10 BESTE IDEEËN
1

G1000 van vandaag structureel inzetten bij de ontwikkeling van gemeentebeleid, samen met het
invoeren van klankbordgroepen op specifieke vraagstukken waarin deskundigen hun expertise in
brengen.

2

Bibliotheek laten voortbestaan als basisvoorziening voor kennisdeling: belangrijk voor ontwikkeling
en ontmoeting.

3
4

Gegarandeerde zorg voor iedere Udenaar in de gemeente Uden (naar voorbeeld VN verdrag
gehandicapten).

5

Uden 2035 energieneutraal. Afval ook zien als grondstof. Beter scheiden aan de bron (projecten bij
scholen, sportverenigingen, gemeenschapshuizen en verzorgingstehuizen). Afval lokaal vermarkten,
lagere kosten voor de inwoner.

6

Verbetering wandel- en fietsvriendelijkheid (bewegwijzering-varkensruggen weg-promotiestimulering).

7
8

Fietsveiligheid verbeteren in gehele gemeente: verbreding fietspaden en veiligere oversteekplaatsen bij o.a. scholen.

9

Een leercafé opzetten: leren van elkaars kwaliteiten en elkaars expertise en betrokkenheid
verhogen binnen gemeente Uden.

10

Op kleine schaal vraag en aanbod hulp en zorg bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld: kleinschalige
buurtteams oprichten met professionele ondersteuning.

Ontmoeting stimuleren ter voorkoming van eenzaamheid. Infrastructuur daarop aanpassen, bijvoorbeeld
door buurthuizen, omgeving inrichting hofjes, bankjes, woningen aanpassen aan ontmoeten.

Gebruikers betrekken vóór de uitwerkingen van plannen, bijv. de gidslijnen en geleidelijnen
voor slechtzienden rondom de Markt.
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80

45

Beeldschermen

5

Laptops en 2
grootbeeldschermen

18

Uren
programma

Weken
voorbereiding

3
Stemrondes

254

UDEN IN CIJFERS

Deelnemers

327
Ideeën*

20
*Aanvankelijk waren het er
meer dan 400, maar voor de
leesbaarheid van dit verslag
hebben we ideeën die veel op
elkaar leken samengevoegd.
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70
Sponsoren

40

Raadsleden namen actief deel,
evenals de burgemeester, de gemeentesecretaris en de meeste burgerraadsleden.
Ook de 5 wethouders hebben acte de
presence gegeven.

Tafels

120

12
Waarnemers uit Amsterdam, Groningen,
Houten, Utrecht, Amersfoort, Maastricht,
Den Haag en Den Bosch: mensen uit andere gemeenten die ook een G1000 willen
organiseren, medewerkers van het ministerie enz.

1551

deelnemers die zich committeerden aan de uitvoering
van de ideeën

1234

Tweets met vermelding #G1000Uden - bereik:
679.487 (dat is ongeveer 200.000 meer dan het
aantal abonnees van de Telegraaf!) Trending
topic om 14.00 uur. Meest voorkomende woorden in tweets: ideeën, minister Plasterk, burgers, toekomst

Papieren briketten gebouwd van
ongeveer 3500 kranten en ander
afvalpapier

Aanwezige pers: NRC, Brabants Dagblad,
Udens Weekblad/Kliknieuws, Omroep Brabant
Oudste deelnemer (90!)
Jongste deelnemer (16 en één dag!)

152
50
Gesprekleiders
(10 reserves)

Vrijwilligers, waaronder hostesses, receptionisten, reporters, parkeerwachten, bewakers, cateraars, ICT-deskundigen, serveersters, cameramensen, licht- en geluidtechnici,
fotografen, hulpverleners, twitteraars, communicatiedeskundigen, vormgevers, webdesigners, fondsenwervers,
promotiemedewerkers, brikettenpersers, kunstenaars, ondernemers, chauffeurs, tafelvoorzitters, entertainers, boekhouders, sjouwers, schoonmakers, opleiders, oppassers,
notulisten, regisseurs en nog veel meer
G1000MAGAZINE
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EVALUATIE
TER AFSLUITING VAN DE G1000UDEN WAREN DEELNEMERS EN ORGANISATIE
UNANIEM ENTHOUSIAST. NATUURLIJK ZIJN ER OOK EEN PAAR PUNTEN DIE DE
VOLGENDE KEER BETER KUNNEN.

Deelnemers vulden na afloop een evaluatieformulier in en gaven de organisatie een dikke 8
als rapportcijfer. Iedereen roemde de verzorging
en de positieve sfeer. De meesten gaven aan een
volgende keer graag weer van de partij te willen zijn.
Ook waren er enkele suggesties ter verbetering.

Evaluatie deelnemers
Enkele feiten uit de evaluatie:
- Het merendeel van de deelnemers is de gehele
dag gebleven (9.30 – 15.30 uur).
- Bijna iedereen wil graag weer een keer worden
uitgenodigd.
- 120 mensen hebben zich opgegeven om specifieke ideeën verder te brengen naar initiatieven
en realisatie.
- Nagenoeg alle tafelvoorzitters en vrijwilligers
willen ook de volgende keer weer meedoen.
- Gemiddeld rapportcijfer voor de organisatie: 8,4.
- Gemiddeld rapportcijfer voor het inhoudelijk
programma: 7,6.
In het vakje ‘heeft u nog opmerkingen/suggesties?’
werd onder andere opgetekend:
- Goede opkomst! Inspirerend!
- Heel veel ideeën zijn goed, waarom alleen top-10?
- Puntentelling op het einde was onduidelijk.
- Positieve energie!
- Het zou vreemd zijn als het volgend jaar weer
wordt georganiseerd.
- De toekomst ziet er zonnig uit in Uden!
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Onze gasten en waarnemers hebben woorden
gebruikt als: onderscheidend initiatief, verbindend,
enthousiasme, leerzaam.

Evaluatie kernteam
Daags na de G1000Uden kwam het kernteam van de
organisatie (ook vrijwilligers) bijeen voor een eerste
evaluatie. Iedereen was blij met het resultaat van
de dag en kon terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.
Aandachtspunten voor een eventuele volgende keer
werden ook genoteerd, zoals:
- Eerder ambassadeurs inzetten om met name
allochtonen en jongeren te enthousiasmeren.
- Meer tijd nemen voor de voorbereiding (met name
voor de wervingscampagne).
- Betere organisatie van de interne communicatie.

G1000UDEN
KRIJGT EEN
8 VAN
DEELNEMERS
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HOE GAAN WE VERDER? Er zijn
op 4 oktober meer dan 400 ideeën
ingebracht. Aan het einde van de dag
zijn 10 ideeën gekozen die verder
worden uitgewerkt tot concrete
initiatieven. De G1000 organisatie
gaat de komende tijd aandacht
geven aan alle ideeën en initiatieven. Die zullen niet allemaal
de eindstreep halen. Per idee
zal worden gewogen of het vitaal
genoeg is op zichzelf of dat het nog
een steuntje in de rug nodig heeft.
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Inwoners gaan het doen!
Ongeveer 120 inwoners hebben op 4 oktober aangegeven dat ze de handen uit de mouwen willen steken
om de ideeën om te zetten in concrete actie. Hoe
kunnen we als G1000 organisatie faciliteren, zonder
de regie over te nemen? We willen geen sturende
rol. De inwoners zijn immers aan zet. Hoe gaan
we hen daarbij helpen? Daar gaan we de komende
tijd over nadenken. Het kernwoord is ‘doen’. Welke
hulpstructuur kunnen we bieden,
zonder de
enthousiaste inwoners voor de voeten te lopen?

Met elkaar in contact brengen
In het tumult en feestgedruis van 4 oktober heeft
niet iedereen meegekregen wie zich nog meer heeft
opgegeven voor een idee of initiatief. Iedereen die zich
heeft opgegeven voor een specifiek idee of initiatief,
heeft in de week na 4 oktober een e-mail gekregen
met daarin, in cc, ook alle anderen die mee willen
praten over dat idee. In die mail is de vraag gesteld
waar we als G1000 organisatie kunnen ondersteunen.
Heeft de groep bijvoorbeeld behoefte aan specialisten op een specifiek gebied? Of is er bijvoorbeeld
een ruimte nodig of een technisch voorzitter? Binnen
twee weken na 4 oktober is het merendeel van de
(10) initiatieven opgestart. We proberen als organisatie in contact te blijven zonder ons op te dringen.

Hoe informeren we?
We merken dat veel inwoners die niet aanwezig
konden zijn op 4 oktober zich alsnog willen aansluiten.
Om hen te bereiken staan enkele instrumenten tot
onze beschikking. De website www.G1000uden.nl blijft
actief en is bijgewerkt. Als er nieuws is, informeren we
ook via Facebook, Twitter en de Nieuwsbrief. Bovendien is het Udens Weekblad ingezet om alle ideeën
te presenteren. De manier waarop de selectie van de
ideeën op 4 oktober heeft plaatsgevonden, is op de
website terug te lezen. Een uitgebreid verslag van de dag
(waarin u dit artikel leest) wordt december 2014 aangeboden aan de gemeenteraad. Die nam immers eerder
dit jaar tijdens de raadsconferentie op 28 en 29 maart
samen met de uitgenodigde stakeholders uit de
gemeenschap het besluit om de G1000 als
burgerinitiatief actief te steunen.
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Raadsconferentie voorjaar 2015lannen zijn

Ambtelijke organisatie beraadt zich

De plannen zijn om in het voorjaar van 2015 een
‘update’ van de raadsconferentie te organiseren.
De raad zal op deze dag terugkijken op de vijf
werkgroepen (waaronder de G1000) die ontstaan
zijn op de conferentie in maart 2014 en vooruit
kijken naar de toekomst en de rol van de raad bij
alle ontwikkelingen. De raadsconferentie in 2015
zal niet alleen met de leden van de gemeenteraad
plaatsvinden, maar ook met de stakeholders én
met vertegenwoordigers van ideeën en de top
10 initiatieven. De leden van de gemeenteraad
worden uitgedaagd om gezamenlijk een visie te
ontwikkelen op een inwonersinitiatief zoals de
G1000. Het enthousiasme van de deelnemers en
het succes van deze G1000 kunnen immers niet
vrijblijvend zijn. Hoe willen we als gemeenschap
hiermee verder? We zijn benieuwd naar de mening
en ideeën van de gemeenteraad en gaan graag
met hen daarover in gesprek.

Het automatisme bij veel inwoners dat bij elk
vraagstuk ‘de gemeente’ het wel oplost, staat
met de G1000 op losse schroeven. Tegelijkertijd is
de automatische reflex van ambtenaren om een
probleem zelf op te lossen ook aan herziening toe.
Het is een precair proces. De gemeentesecretaris heeft als algemeen directeur van de ambtelijke organisatie direct na 4 oktober het initiatief
genomen om zich met het managementteam van
zijn organisatie te beraden op de gevolgen van de
G1000 en wat dat gaat betekenen voor de ambtenaren. Als vanzelf lijkt er ook een soort informele
kopgroep te ontstaan. Dit zijn hoopvolle ontwikkelingen.

Een effectieve gemeenteraad
Als voorbereiding op deze raadsconferentie gaat de
G1000 organisatie samen met de raadsgriffier en
de burgemeester met elke fractie in gesprek. Deze
gesprekken zijn gepland in november en december
van dit jaar. Tijdens deze gesprekken zal de vraag
uit de raadsconferentie van maart 2014 onverminderd actueel zijn, namelijk: hoe zijn we een effectieve gemeenteraad én hoe investeren we in onze
gemeente en inwoners? Raadslid René Jetten
geeft aan dat de raadsleden betrokken blijven,
hoewel het niet de bedoeling is dat zij de kartrekkers gaan worden van de verschillende initiatieven.
“Ieder van ons zal zijn of haar eigen positie moeten
bepalen. Ik wil graag dat de raad als geheel hierop
een visie ontwikkelt.” Het college van burgemeester en wethouders zal eigenstandig een visie
ontwikkelen. De wijze waarop zij zich als dagelijks
bestuur willen verhouden tot de G1000 is aan hen.
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En waar is minister Plasterk gebleven?
Op 4 oktober was minister Plasterk duidelijk
aanwezig. Hij gebruikte de metafoor dat als je invloed
wilt hebben op de kwaliteit van het avondeten, het
ook verstandig is om in te stappen in de auto die
naar de supermarkt rijdt. Uden is zelf aan zet, maar
staat daarin niet alleen! De gesprekken met de
beleidsadviseurs van de Minister zijn opgestart. De
eerste gesprekken met de vertegenwoordigers van
de ‘Directie Burgerschap en Informatiebeleid’ van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn veelbelovend. Het enthousiasme
waarmee steun is toegezegd is hartverwarmend.
Uden wordt op meerdere onderdelen gezien als
voorloper in nieuwe ontwikkelingen. Daar kunnen
andere gemeenten ook van profiteren. Niet alleen
vanuit Den Haag, maar ook vanuit het provinciehuis
in Den Bosch worden de ontwikkelingen in Uden
met grote belangstelling gevolgd. De Gedeputeerde
Van Haaften is duidelijk geweest op 4 oktober: “In
Uden gebeuren mooie dingen die steun verdienen.”

Hoe ontmoeten we elkaar in 2015?
Traditiegetrouw is december een maand van reflectie
en is er geen formeel moment van ontmoeting gepland
rondom de G1000. Vanaf januari 2015 starten we met
één vaste G1000-vrijdag per maand in Barouge. De
gedachte is om daar in 2015 12x een vaste plek van
ontmoeten te creëren. Iedereen die de schouders onder
het G1000 initiatief zet, kan elkaar daar ontmoeten.
Het is de plaats waar ook de initiatieven die bijdragen
aan ‘Udenaar de toekomst’ tot bloei zijn gekomen. De
initiatieven die ontstaan uit de G1000 zullen uiteraard
ook bijdragen aan de toekomst van Uden en worden
als vanzelf geschaard onder Udenaar de Toekomst.

We gaan het Doen!
“Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.” Dat
is in het voortraject al meerdere malen door Ron Crone
als voorzitter van het kernteam aangegeven. Het is
geen eenvoudige opgave om vitale ideeën en initiatieven
verder te brengen én te onderzoeken of we een bijdrage
leveren aan de vernieuwing van de democratie. Zoals
minister Plasterk tijdens zijn toespraak aangaf: “Er zijn
meervormendanalleenderepresentatievedemocratie.”
Wat zou het mooi zijn als we op dezelfde wijze als we dat
tot nu toe deden de schouders eronder blijven zetten en
de goede sfeer handhaven. Dán zeggen we over enkele
jaren: ”We hebben echt een verschil gemaakt. Het
was niet altijd gemakkelijk om voorop te lopen, maar
het was het waard. We zijn van betekenis geweest.
Ons Uje wordt steeds beter en mooier!”
Tot ziens, de G1000 organisatie.
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Antoinette Kleuren

Christa van de Langeberg (16)

REACTIES DEELNEMERS
EN VRIJWILLIGERS
Tijdens de G1000Uden op 4 oktober liepen
8 reporters rond om deelnemers en vrijwilligers
te vragen naar hun motivatie en ervaring.
Op de volgende pagina’s leest u de reacties.
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Cees Schouten

John van der Sanden, cabaretier:
“Amersfoort is er een stuk leuker op geworden sinds
hun G1000! Laten wij er dus ook een vruchtbare dag van
maken!”

Ton van der Vegt, gepensioneerd:
“Ik verwacht een knappe omwenteling in de politiek.
Als we dit goed doen, maken we de Raad straks immers
overbodig! Maar zonder gekheid: met een goed georganiseerde dialoog als deze, kunnen we bestaande patronen
doorbreken en plannen verwezenlijken. De reguliere weg is
veel langer. Laten we die kans grijpen.”

Cees Schouten, gepensioneerd:
“Ik woon al zo’n dertig jaar in Uden, maar heb eigenlijk nooit
deelgenomen aan inspraaksessies of zo. Dit lijkt me een
mooie manier om me nuttig in te zetten voor de samenleving. Zeggen directies ook niet altijd dat ze contact willen
hebben met de werkvloer? Met wat er in het hart leeft bij
mensen? G1000 is wat dat betreft een prachtig medium om
te laten zien wat wij belangrijk vinden!”

Anita Schimmel (58):
“Ik las over de G1000Uden: een nieuwe Udense activiteit.
Daar wil ik bij zijn, dacht ik, ik houd wel van nieuwe ideeën.
Ik heb een hele lijst bij me, dus we kunnen aan de slag!”

Maartje Radsma (22), vrijwilliger:
“Ik ben afgestudeerd op de onderwerpen communicatie
en burgerparticipatie en zie in de G1000 een unieke kans
om mijn kennis en ervaring in de praktijk toe te passen. Ik
maak deel uit van het campagneteam en ben onder andere
verantwoordelijk voor het onderhouden van social media
en de website. Op 4 oktober had ik de rol van reporter. De
G1000 verbindt Udenaren met elkaar waardoor er leuke
samenwerkingen ontstaan. Ik ben trots dat ik aan zo’n
mooi initiatief mag bijdragen.”

Stan Willems (19):
“Mijn droom voor Uden is de komst van HBO en universitair
onderwijs. Zeer ambitieus, ik weet het, maar in verschillende opzichten gunstig voor onze gemeente. Enerzijds
houden we het centrum levendig en kan Uden zich verder
ontwikkelen. Anderzijds houden we onze jeugd en kennis
dicht in de buurt. De G1000 is voor mij een manier om mijn
eigen ideeën in te brengen en te leren van en luisteren
naar anderen. Ik verwacht dat er goede, bruikbare ideeën
ontstaan waar we de komende tien tot twintig jaar samen
aan kunnen werken.”

En dit waren de
vrijwilligers
Eduard Bakermans
Robert van den Berg
Gea van der Berg
José van den Berg
Jeanne van den Berg-Kuijpers
Nico Berlee
Wim Bevers
Hennie Biemans
Marieke de Bode
Diny Boogerd
Danny van de Boom
Fred van den Bosch
Lisette van Boxtel
Marja Breeuwer
Dirk Brösel
Harriet van den Broek
Anka Bultman
Ron Crone
Coen Crone
Lotte Crone
Henrike van Dijk
Ria Donders
Pascal Donkers
Geert Donkers
Hans van Duijnhoven
Yvonne Ebbers
Tinie van Gaal
Jop van Gasselt
Annie van Genugten
Mirjam de Groot
Ad Hartman
Minouschka Hartman
Margot Heerbaart
Claus van Heesch
Mirande Heffels
Ivo Heffels
Ruud van der Heijden
Mirjam Heijster
Sylvia Hessels
Juanita van der Hoek
Hiltja Hoff
Martin van der Hop
Marcel Hulleman
Marly Jansen
Joost Jansen
Patrick Janssen
René Jetten
Erik Jongeneelen
José Joosten
Nancy Kalbvleesch
Irmgard Kamphuis
Ger Keijsers
Tineke Kemperman
Frank Kersten
Ilse Kersten
Gabrielle Kleinpenning
Marcel Klösters
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Vervolg vrijwilligers
Henny Knechten
Chris Knoop
Emil Kolsteeg
Elsbeth de Laat
Franko van Lankvelt
Nina Laurense
Albert Leewis
Hetty van Lemmen
Heleen Litmaath
Ilse Lucassen
Genoveef Lukassen
Nanda Michielsen
Annabelle Nahon
Robert Nahon
Henk Peters
Minister Ronald Plasterk
Gabri Raaijmakers
Maartje Ratsma
Gerrie van der Rijt
Maureen Rovers
Annemarie Ruis
Jan Schimmel
Ilse Scholten
Fransje School
Susan Schutte
Ton Segers
Monique Sepers
Peter Sluij
Jeroen Smarius
Inge Smolders
Chantal Snaterse
Ivo Spohr
Theo van der Steen
Corine de Sterke
Janny Straatsma
Lian Strik
Ary Stuifbergen
Elisa Stuike
Mieke Sweekhorst
Janneke van Uden
Dominque Uitenbogerd
Mildred de Vaan
Lenie Verboket
Derk-Jan Verhaak
Judith Vermeulen
Mark Vermeulen
Jan van Vlijmen
François Watervoort
Marie-Claire van de Wiel
Jos Wijdeven
Thierry de Wijn
Anthony Wijnen
Bertina van de Wijngaard
Ineke de Wild
Wilbert Willems
Stan Willems
Ninette Willems
Josine Workel
Raymond Wouters
Frans van Rheenen
Rode kruis (4 pers.)
IBN (2 pers.)
Toiletjuffrouw Leentje
5 Verkeersregelaars
Jaap van de Linde
Leonne Meijs
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Timo van den Boomen (19):
“Mijn idee is het realiseren van een startersterrein
voor beginnende ondernemers in Uden. Een plek
waar jongeren wonen, werken en recreëren. Waar
zij samenkomen, van elkaar leren, elkaars kennis en
vaardigheden benutten en zichzelf zo ontwikkelen. Ik wil
zelf ondernemer worden en ben continu op zoek naar
innovatieve werk- en leervormen. Het proces van idee
naar concreet project, samen doen, luisteren, denken
en werken, nieuwe mensen leren kennen en jezelf op
uiteenlopende vlakken ontwikkelen, spreekt mij aan.”

Joris Logtens (33):
“Het is bijzonder om met zoveel mensen uit een
dorp samen te komen en met elkaar na te denken, te
luisteren en te leren. Ik verwacht dan ook veel nieuwe
mensen te leren kennen en interessante gesprekken
te voeren. Als ik op de fiets zit en de mooie omgeving in
Uden zie, voel ik mij gelukkig. We hebben het goed als
Udenaren. Laten we hier vandaag verder aan bouwen.”

Teun van Dooren (25):
“In mijn omgeving zie ik veel net afgestudeerden die,
ondanks alle moeite, geen baan vinden. Hier wil ik
verandering in brengen. Ik zie het voor me dat bedrijven
zich openstellen voor jongeren, hen zelf benaderen en
laten zien wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door
het organiseren van meeloopdagen. Hierdoor krijgen
jongeren op vroege leeftijd een idee van welke sector/
functie hen aanspreekt, maken zij een bewust keuze

Anita Schimmel

Angelique Vriends

Mari vd Boogaard

voor hun studie en wordt hun kans op werk vergroot.
De gesprekken die we aan tafel voeren, zijn inspirerend en stimulerend. We helpen om elkaars ideeën
verder vorm te geven.”

Judith Vermeulen (40), vrijwilliger:
“Bij Udenaar de toekomst werk ik al als ontwerper.
Toen ik gevraagd werd voor het door G1000Uden voor
het campagneteam, heb ik direct ingestemd. Ik vind
het namelijk heel bijzonder om aan de vooravond van
een grote verandering te staan. In het campagneteam
was ik verantwoordelijk voor het filmpje Udenaar
de toekomst nu te zien op de website. Op 4 oktober
maakte ik deel uit van het ontvangstcomité. Samen
met andere vrijwilligers ontving ik de deelnemers en
begeleidde ze naar hun tafel. De positieve sfeer in de
zaal en bij de deelnemers en vrijwilligers vond ik echt
geweldig”.

Eduard Bakermans (50), vrijwilliger:
“Toen ik las over de plannen voor de G1000 heb ik
me gemeld. Ik werd benoemd tot coördinator van
het logistieke team. Dat hield in dat ik me bezighield
met de inrichting van de zaal, de bewegwijzering, de
kinderopvang, de registratie van deelnemers en de
catering. Maar dat deed ik natuurlijk niet alleen, ik
had veel helpende handen om me heen. Als ik de
G1000Uden mag verwoorden in één woord dan is dat
‘allemaal’. We zetten ons, deelnemer of vrijwilliger,
in voor Uden, Volkel en Odiliapeel.”

Stan Willems

Marcel Klösters (64), vrijwilliger:
“Het begon allemaal bij Udenaar de toekomst, daar
ben ik al heel lang actief als vrijwilliger. Toen ik
hoorde dat er een G1000 werd georganiseerd, heb ik
me direct aangemeld. Ik werd lid van het wervingsteam en was verantwoordelijk voor de werving van
deelnemers en vrijwilligers. Op 4 oktober coördineerde ik de vrijwilligers. Om 10.00 uur stapte ik
uit deze rol en nam ik deel aan de tafelsessies. De
G1000 is voor mij in één woord ‘verbinden’. Als je ziet
hoe veel talenten Uden, Volkel en Odiliapeel kent,
dan mogen we daar trots op zijn.”

Brigitte Busker (52):
“Via kliknieuws las ik dat er een G1000 werd
georganiseerd. Ik vond het een leuk initiatief. Je
kunt je namelijk druk maken over beslissingen
van het bestuur van de gemeente Uden, maar op
deze manier kun je daar ook inspraak op hebben.
Ik verwacht dan ook dat het een interessante dag
gaat worden. Het is leuk om te horen welke ideeën
en plannen andere deelnemers hebben. Door deze
G1000 voel je je betrokken bij de stad.”

Angelique Vriends (44):
“Ik houd me al bezig met de leefbaarheid in de dorpen
en wilde graag mijn steentje bijdragen aan de G1000.
Ik wist ook al welke ideeën ik wilde inbrengen. Ik
merk dat er voor de jeugd in de leeftijd van 12 tot
en met 17 jaar weinig activiteiten zijn georganiseerd.

Judith Vermeulen
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Ik zie graag dat er één keer in de maand een feest
wordt georganiseerd voor deze groep. Daarnaast
zou ik graag zien dat er meer gelijkheid is tussen
de kerndorpen. Ieder dorp is even belangrijk. Als ik
deze G1000 mag omschrijven in één woord, dan is
dat ‘inspirerend’.”

Henri van der Wijst (45):
“Verwachtingen had ik niet echt. Ik heb namelijk
nooit mee gedaan aan een vorm van inspraak op
het gemeentelijk beleid. In het centrum van Uden
werd ik uitgenodigd voor de G1000 en ik dacht:
‘Waarom ook niet?’. Ik woon in Odiliapeel en na een
ongeval waar mijn vader bij betrokken was, vond ik
dat er iets mocht gebeuren aan de verkeersveiligheid. In Odiliapeel liggen veel verkeersdruppels die
niet zichtbaar zijn, daardoor ontstaan er onveilige
situaties. Veiligheid in het verkeer is voor mij erg
belangrijk, ik hoop dan ook dat ik hier iets voor kan
betekenen.”

Joran van den Heuvel (35):
“Toen ik via de post op de hoogte werd gesteld van
de Udense G1000, was ik direct van plan te komen.

Deelnemers
Joe Hoosein
Marcel Klosters
Jeanne Klosters
Everard Kietselaer
John Huisman
Koen Jans
Jos Maassen
Toos Verhoeven
Johan Vissers
Anny van Pol
Anton de Bruin
Paul Andrae
G. Bouwmeester
Barry Raes
Angela van den Elzen
Niels van Dalsum
Jos van Zutphen
Fred van den Bosch
Lucien Bressers

Niels
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Addy Barel
Aart van den Berg
Joop Klinkert
Ria Kauffman
Christoph van der
Meeren
Rob Schouten
Ad Poulussen
Geert Heeswijk
Cis Evenwel
Steffie Vissers
Jan-Willem Polman
Dianne Nota
Marius Wijdeven
Annemarie Bremen
Moesse Kana
Lia Wijk- Hendrikx
Piet Bungelaar
R. Borrel
Marie-Christine v.d. Ven
Leo van Berkel
Dorry Arts

Ineke de Wild

Normaal heb je als burger maar eens in de vier jaar
wat te zeggen. Via deze weg kunnen we onze stem
echt laten horen.”

Nechwa de Jong (25):
“Het is een mooi initiatief om samen met anderen
Uden te verbeteren. De G1000 is een gigantisch
platform voor goede ideeën. Als het animo groot is
en de ideeën haalbaar en realistisch zijn, is het voor
de gemeente onmogelijk om ons te negeren.”

Christa van de Langenberg (16):
“Ik ben gisteren pas zestien geworden. Net op tijd
voor de G1000. Ik ben ambitieus en wil geen stille
scholier zijn die nooit iets van zich laat horen. Door
middel van dit initiatief wil ik iets veranderen. Er is
genoeg te verbeteren aan ons dorpje.”

Yvonne Ebbers (35), gespreksleider:
“Het mooie aan de G1000 is dat je ziet dat er echt
iets ontstaat aan tafel. Mensen zijn de uitwerking
van hun ideeën al aan het plannen, ongeacht of die
ideeën door de selectie komen. Dat is ontzettend
leuk.”

Stan Willems
Ron Henselmans
Johan Romeijn
Berna van Rutten
Joris Logtens
Hans Pasveer
Hans Claasen
Yvonne Donkers
Jeroen Raijmakers
Tjeerd van der Meulen
Raymond Hombergh
Jan van Soest
Jeanne Joosten
Diny van den Boogerd
Wim Somers
Koen Andringa
Christa v.d. Langenberg
Folkert Nijboer
Jos Kempkes
Constance Corneille
Jeanne v.d. Berg-Kuijpers
Charel Nieuwenhuijsen

Tineke Brandt
A. Jordans
Robert Nahon
M. Hoefs
G.e. Voerman
Familie Heuvel
Jeanne Raijmakers
Marijke Hu Ting
Chang
Yvonne Jacobs
Donk-Tielemans
Piet Wilden
Johan van der Leest
Cor van de Ven
Nechwade de Jong
Ad van de Berg
J.m. A
M.a. A
P. Siroo
G. van Heeswijk
Corry van Heeswijk
Laylah Hassanzadeh

Peter Weijers

Peter Weijers, gepensioneerd:
“Ik wil de leefbaarheid onder ouderen bevorderen.
En dan doel ik op een cultuuromslag in ons denken
over buitenlanders. Er wonen meer buitenlanders
in Uden dan we ooit hadden gedacht. Bij kinderen
gaat de integratie zó natuurlijk. Zij kunnen een
spiegel voor ons zijn: laten we actief de vooroordelen afbreken en elkaar ontmoeten. Vandaag ben
ik hier om de kracht van het collectief uit te buiten.
Als enkeling bereik je veel minder dan samen.”

Willem van der Doelen (66):
“Ik wil graag dat er een parkwacht komt. ‘s Avonds
durven mijn buurvrouwen hun hond niet uit te laten
in het park. Dat komt door de hangjongeren. Ze
roepen mensen na en crossen met hun brommers
over de wandelpaden.”

Lia van Wijk (76):

een plastic zakje, en er zijn genoeg afvalbakken.
Het zijn zowel ouderen als jongeren die de boel
laten liggen. Toen ik de uitnodiging voor vandaag
in de bus kreeg, heb ik mij meteen aangemeld. De
oplossing voor de hondenpoep? Mensen pakken in
hun portemonnee. En ik ga zakjes uitdelen.”

Uriel:
“Ik kom uit Nicaragua en woon nu 4 jaar in Uden.
Ik was heel nieuwsgierig naar de G1000. Hoe werkt
het in Nederland? De tien beste plannen worden
opgepakt en ik wilde graag weten wat die ideeën
zouden zijn. Zelf wilde ik het graag hebben over de
regels voor honden(poep) en de veiligheid in onze
wijk. Daar wonen veel kinderen, maar de auto’s
rijden er erg snel, dat is gevaarlijk.
Maar vooral wil ik horen wat andere mensen
vinden. Het is heel bijzonder om bij deze eerste
stap aanwezig te zijn.”

“Ik erger me rot aan de hondenpoep. Die heeft zich
verplaatst van de stoep naar het park. Het is daar
zó vies! Sinds een half jaar heb ik een hondje, en
ik ben echt geschrokken. Zelf loop ik altijd met

Carel Jansen
C. van de Sanden
Frank Kersten
Jan Wijgert
Cees Schouten
Hans van Alphen
Hennie van Lemmen
Ferry Groenendijk
Robin Vinke
Elon Landh
Dirk Verwijst
Marlies Noy
Archana Haarnack
Gio Creij
Ans Broek
Henri Maasakkers
Goe Wapie
Peter Verkuijlen
Betty de Vries
Bert Bronts
Ed Sung
Anja van Hal

Stella Kofi

Betsie Melis
Gerie HoomansWeidgraaf
M Hooijmans
Uriel Gutierrez Alvarez
H. Windgassen- Bets
Anne Marie Kamp
Gerrie Rijt- Van Sinten
Ans van Zutphen
P. Meulenbroek
M.j.j. MeulenbroekRomijn
F. Vlasman
Don Freijters
Angelika van Heulen
J. Dikken
Van Sour
Els Raaijmakers
Suzan van Tiel
Mirjam de Groot
Wil Vorstenbosch
Jose Joosten

Jan de Koster
Marianne BergSchoofs
Lenie Verbakel
O. Schook
Karin Diehl
T.h. Cruyten
Hans Claasen
Wim Pree
Willy van Berlo
Theo Bekker
V Vrijheid
Bart-Jan Flos
Joos Van Hees
Nanny Tesser Weduwe
Van Van “T Wout
Nina Burgt
Annie Biemans
Gonny Somers
D.h.r. Wagemans
Anton Donzel
Mirjam Karimoen-

Henri vd Wijst

Hamilton
Mara Everon
John Ras
John van Gennip
M. Boogaard
Gerard Schonfeld
Karen Raatsie
Stella Kofi
Adry Jonge Jansen
Monique Amelsvoort
Marian Heijden
Jaques Amelsvoort
Tonny Jonker- Van
Breukelen
Willemien Donkers
Bart Sengers
M. Bergen
Harrie de Koning
Ralph Ortmans
Harry Veendrick
Teun van Dooren
Claudia Klotz
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Stella:

Vervolg deelnemers
Merle de Korte
Imke de Korte
Bart Kemperman
Albert Heerkens
Wim Maine
A Bergemann
Linda Jube
Brigitte Busker
Hens
Marie-Josã van Backx
John Berg
R. Lommerse
M. Umpoleze
Hans Hooijdonk
Marion Poulussen
Sjanet Bijmolt
Bert Jacobs
Nelly Geelen
Nanda Michielsen-De Wilde
Ton de Vegt
Theo van de Elzen
Harrie van Houtum
Hennie Dinther de Jong
Joost Kreijtz
G.m. Spruit- van Engelenburg
Peter Weyers
Ines Hoyng
C.J. Cornelissen
Gidus Biemans
Wim Wolters
Timo van den Boomen
A.m. Bannenberg
E. Leenders-Kok
Kappé-Borrel
Monique Verhagen
Henri van Steen
R.S. Gobardhan
A. Aarts
Floor Laarhoven
Angela Sommers
Willy van Berlo
Ton Abels
Peter Kuijpers
Yvonne Hendriks
W.A. Doelen
Renãte Trier
Pim Linden
Matthijs Veen
Ismine Thielman
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“Ik ben vandaag naar de G1000 gekomen, omdat ik graag deel
wil uitmaken van de beslissingen. Ik wil met mijn tafelgenoten
brainstormen over de problemen in onze omgeving. Als ik
verder mee kan werken, doe ik dat graag. Zelf wil ik een aantal
onderwerpen inbrengen. Ten eerste vind ik dat er te weinig plek
is voor kinderen en jongeren om leuke dingen te doen. Daarnaast
zou ik het willen hebben over een christelijke opvoeding. Kinderen
zien veel geweld en misdaad, waardoor ze sneller op het slechte
pad raken. Daar moeten we iets aan doen.”

Gerhard:
“Ik ben zonder concrete ideeën hiernaartoe gekomen. Die ideeën
komen er vanzelf. En dat is ook gebleken. Wel wilde ik het graag
over veiligheid in de openbare ruimte hebben. Een deelaspect
daarvan (fietsveiligheid) is in de top-10 terechtgekomen, dus als
ik daar verder aan mee kan werken, doe ik dat. De opzet van deze
dag vond ik heel goed. Het blijkt wel: we kunnen zelf de gemeente
zijn.”

Bram (waarnemer D66 Groningen, blind):
“Ik vond het hier een hele inspirerende omgeving. Dat kwam
ook door de tafelwisselingen, waardoor je af en toe weer nieuwe
stemmen hoorde. Onze tafelvoorzitter was trouwens erg goed!
Ik ben uit Groningen gekomen om te bekijken hoe deze dag in
elkaar zat. Wij willen namelijk ook een G1000 gaan organiseren.
Na vandaag heb ik heel veel zin om de Groningse versie te gaan
voorbereiden.”

Hennie (vrijwilligster):
“Van wat er in de zaal gebeurt, heb ik amper iets meegekregen
omdat wij achter de schermen zo druk waren met de catering.
Maar ik kon wel horen dat er een heel goede sfeer heerst. En
ook alle vrijwilligers zijn druk bezig. Iedereen zet de schouders
eronder. Een actieve, gedreven groep mensen, die achter het
product ‘burgerinitiatief’ staan. Iedereen zet zich in om er een
succes van te maken. Dat geeft enorm veel energie. Het is een
lopende trein. De sfeer onderling is top!”

Lia van Wijk

Hans van Alphen

Willem vd Doelen

Teun van Dooren

Antoinette Kleuren:
“Ik hoop dat ik aan het eind van de dag meer weet over wat er
leeft onder de mensen in Uden en welke wensen er zijn. Zelf zou
ik willen dat er beter wordt gecommuniceerd door de gemeente
richting de burger. Het is heel vervelend om bij de gemeente iets
te vragen en er dan geen reactie op te krijgen.”

Vervolg deelnemers

Hans van Alphen (68):
“Ik wil graag dat Uden in 2030 fietsstad van Nederland is. Zo
moeten Udenaren vooral op de fiets naar het centrum komen.
Dan kunnen de parkeerplaatsen gebruikt worden door mensen
van buiten. Dat vergt natuurlijk wel een omslag in denken. Tot nu
toe wordt er ook onvoldoende nagedacht voordat er fietspaden
worden aangelegd.”
“Ik hoop dat de politiek op een andere manier gaat werken. Het
is toch iets ván en mét mensen. Ik verwacht ook dat de gemeenteraad niet om de aangedragen ideeën heen kan en er iets mee
gaat doen.”

Ineke de Wild, vrijwilliger G-Dublo:
“Ik ben in eerste instantie door de organisatie gevraagd om mee
te helpen bij de catering. Dat bleek toch niet nodig, nu help ik
hier en ik vind het heel leuk om te doen. Met deze zelfgemaakte
stenen bouwen we als het ware aan de toekomst. Ik hoop dat
er vandaag iets goeds uitkomt. Beschaafde en democratische
ideeën voor een goede toekomst voor Uden. Voor mens én dier,
want het is vandaag tenslotte ook dierendag.”

Mari van den Boogaard (69):
“Het is wel groots opgezet, zeg, en dat vind ik heel positief. Ik vind
het belangrijk dat de moeite die de mensen hebben genomen om
hier te zijn op de juiste waarde wordt geschat. Ze spenderen er
tenslotte wel een vrije zaterdag aan.”

Het gegevensbestand dat ons tot beschikking stond, was helaas
niet helemaal (meer) volledig. Daardoor zijn mogelijk niet alle
namen in dit verslag correct gespeld. Ziet u een foutje?
Laat het ons weten via info@g1000uden.nl

Maartje Radsma

Ton vd Vegt

Timo vd Boomen

Marcel Klösters

Petra Mennes
Ietje Stakenburg
Pieter van Etten
Richard Smid
Gerard Schonfeld
Ger Van Der Rijt
Willy Pol
Robert Van Den Berg
Henk Peeters
Jan Jongedijk
Henri Wijst
Joran van den Heuvel
Mirjam Hens van de Heijden
Jeanne van Delst
Chantal de Schoen
Els Backx
Ton Vroomen
Jaap van Dijk
Jan Wouters
Eric van Jongeneelen
Jeanne Leest
Marga van Lieshout
Jan van Vlijmen
Gabrielle Kleinpenning
Wilma van Bommel
Anita van Haandel
Martha Verstegen
Sultan Günal
J. Rutten
G. Van Wijk- Witzier
Martin van Zanten
A. Vriends
Jurgen Minten
Joost Van Beek
Marijke Nieuwenhuis
F. Lankvelt
Rob Duijnhoven
Hennie Dinther De Jong
Pim Boxel
Thijs Dijk
Spencer Zeegers
C. Keizer
Wioletta Klotz
Rosa Moese
Thomas Jansen
Yvonne Van Den Heuvel
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Sponsoren
Aardbeien van Jan
Ad van de Graaf Fotografie
Area
Bacu
Beaumelle
Berenschot
Blauwe Oceaan
Blijinbalans
Bodyvision Healthclub
Bouwbedrijf van de Wijngaard
Brasserie de Conversatie
CleanNed
Compass Uden
DC&D communicatie
De Bibliotheek Uden

G1000Uden
Onderdeel:Werving Deelnemers
Drukwerk uitnodigingen
Verwerking en verzending
Registratie deelnemers/servicedesk
vrijwilligers
Werving Totaal
Onderdeel:Campagne
Folders, postercampagne, video's
Banners, vlaggen
DuBlo maker
Klein promotiemateriaal
Campagne Totaal
Kosten: Logistiek- locatie
Zaalhuur, inhuur materialen,
infrastructuur beveiliging, aankleding
en overige logistieke kosten
Logistiek Totaal
Kosten techniek:
Laptops, schermen, geluid. Licht,
Projectie, electravoorz. back-up
Techniek Totaal
Catering - Food & Beverage
(Koffie, thee, lunch, borrel, etc.)
F&B Totaal
Energizer, nachtbeveiliging,
sponsorbedankjes extra werving, etc.
Onvoorzien
Totaal Kosten Bruto/netto*
OPBRENGSTEN
Bijdrage Gemeente:
Bijdrage Provincie:
(omgezet in bijdrage in naturatechniek)
Bijdrage ministerie BZK
Overige fondsenwerving:
Area, verkoop DuBlo blokken
Totaal Opbrengsten
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IJscafe Holland
Ilse Lucassen
Jeroen Hoogaars Video
Jumbo de Laak
Lokaal agenda 21
Ministerie BZK
Naai-atelier Uden
Ontmoetingscentrum
Muzerijk
Open Offerte
Partyverhuur de Prinsheerlijke Zit
Practicom
Prografix
Provincie NB
Ricoh
Skippy-rent

De Eetkaamer
De Tijgertjes
De Winter mediagroep
Detron
Drukwerkrijk
E.M.S.
Eeterij Smulder’s
Evenementen Centrum
Uden
Gemeente Uden
Genoveef Lukassen
GroupSupport
Henny Knechten
Het Rode Kruis Uden
Het wijnhuis
IBN
Boerderij de Bosrand

Bijdrages
€ 26.500
€€ 5.000
€ 530
€ 32.030

BRUTO Kosten

Skyline
SLS Productions Uden
Social Media Club 0413
Stichting C
Stichting Vivaan
TDW Advies
Tobe Sales
Uden Promotie
Udenaar de Toekomst
Udens College
USB van Duynhoven BV
V.d Ven beveiliging
Van Taal tot Z
Vliegbasis Volkel
Webdesign Bureau One
Design

Sponsoring in natura

NETTO kosten

€ 11.241

€

7.645

€

3.596

€ 5.738

€

2.550

€

3.188

€ 15.728

€

4.253

€ 16.877

€

8.078

€

8.799

€

3.665

€

1.639

€

2.026

€ 5.665
€ 58.915

€
€

2.720
26.885

€
€

2.945
32.030

€

11.475

* Om inzicht te krijgen in de bruto kosten van deze
dag is zoveel mogelijk inzicht gegeven in de waarde
van de sponsoring in natura. De bruto kosten van deze
dag bedragen echter een veelvoud van het bedrag van
€ 59.000,- als we alle inzet van uren en diensten van
vrijwilligers van het regie- en kernteam én van alle
vrijwilligers die zich op de dag zelf hebben ingezet
zouden vertalen in bruto kosten. Onze dank voor die
belangeloze inzet is dan ook groot!

Leeswijzer

De bibliotheek Uden, onderdeel van de Noordoost
Brabantse Bibliotheken, stelde voorafgaande aan
de G1000Uden een leesadvies samen.
Op de volgende pagina’s vind u een overzicht.
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Leeswijzer
Politieke achtergrond:
Waar komt de G1000 vandaan? Waarom is
een G1000 van belang? Hoe zit het met de
politieke situatie in Nederland?
Tegen verkiezingen,
David Van Reybrouck.

Een paradijs waait uit de
storm.
Over markt, democratie
en verzet,
Thomas Decreus
Makke schapen.
Over volgzame burgers
en vluchtige politiek,
Paul Kalma
De republyk,
Hans van der Heijde

Blik op de toekomst:
Wat staat ons in de
toekomst te wachten?
Welke (technologische, maat- schappelijke
en andere)
ontwikkelingen zijn in gang gezet, terwijl de
meeste mensen daar misschien (nog) geen
oog voor hebben?
50 inzichten toekomst. Onmisbare basiskennis,
Richard Watson
In het oog van de orkaan. Nederland in transitie,
Jan Rotmans
Negen plagen tegelijk. Hoe overleven we de toekomst?, Joris Voorhoeve
Dappere nieuwe wereld. 21 jonge denkers over de
toekomst van Nederland, Joop Hazen berg, Farid
Tabar- ki & Rens van Tilburg (red.)
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Toekomstdromen:
Hoe zou de wereld er over een aantal
jaren uit moeten zien? Welke
dromen hebben verschillende mensen
voor de toekomst?
Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor de koning, div. auteurs
Als ik de wereld kon maken, Susie Morgenstern &
Jiang Hong Chen
Sub rosa. Geïnspireerd toekomstkijken,
Herman Konings
De toekomst daar komt geen eind aan!
Kinderen van 10 tot 14 jaar over de toekomst, Don
Croonen berg (red.)

De fysieke ruimte:
Welke functie heeft onze ruimtelijke
omgeving nog in deze digitale tijd? Hoe
zouden we die ruimte in willen richten?
Geografie en gevoel:
wat plekken met ons
doen,
Gert-Jan Hospers
29 plannen voor een
mooier Nederland.
De ruimtelijke agenda,
Yvonne Zonderop &
Tjerk Gualthérie van
Weezel (red.)
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Opvoeding & onderwijs:
Hoe gaan we om met de jongste inwoners van onze samenleving? Wat moeten
zij leren om straks goed mee te kunnen
draaien?
Volgers & vormers.
Spraakmakende opinieleiders over de toekomst
van het onderwijs,
Tobias Reijngoud
De waarde van opvoeden. Filosofie van onderwijs en ouderschap,
Fernando Savater

Een digitaal leven:
Steeds meer onderdelen van ons leven
spelen zich (ook) digitaal en online af.
Welke invloed heeft dat op ons?
Hoe ver willen we dat doorvoeren?

Natuur en milieu:
Welke taak hebben wij als mensen ten
opzichte van de natuur?
De aarde vanuit de hemel [DVD-serie]
Helden uit noodzaak. Hoe onze generatie dankzij
de ecologische en economische crisis de wereld
gaat redden, Paul Gilding

In contact:
Hoe gaan mensen tegenwoordig met
elkaar om? Hoe houden we contact met
elkaar en met onszelf? Kan dat beter?
Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert
over een betere samenleving, Frans de Waal
Menselijke gebreken voor gevorderden,
Roos Vonk
Kairos. Een nieuwe bevlogenheid,
Joke J. Hermsen
Samen voor ons eigen. Sociaal gedrag van de
prehistorie tot de Facebookgeneratie,
Dirk Draulans

De informatiefuik. Hoeveel controle heb je over je
online identiteit?, Arnold Roosendaal
Digitale dementie. Hoe wij ons verstand kapotmaken, Manfred Spitzer

Consumensen:
Een veelgehoorde kritiek op de huidige
maatschappij is dat die alleen nog maar
uit consumenten zou bestaan. Is dat zo?
Hoe erg is dat?
De luxe van genoeg. Minder moeten en je leven
vereenvoudigen, Martin van der Graag en Thomas
Volman
Survivalgids voor het consumptieparadijs.
Over geld, groei en geluk in tijden van crisis,
Pepijn Vloemans
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Media:
We worden omringd door media: gedrukte,
digitale, sociale... Is dat een probleem of een
kans?

Gemeentepolitiek:
Hoe werkt de politiek op gemeenteniveau
eigenlijk? Wat kun je daar als burger aan
bijdragen?

Wij en de media. Kritische reflecties over media, waarheid
en vertrouwen, Paulus Van
Bortel (red.)
Het enthousiasme virus. Hoe
gevoelens zich explosief verspreiden nu iedereen online is,
Jaap van Ginne- ken

Wat denk jij?:
Op welke manieren zou je over problemen
kunnen nadenken?
Creatief denken. Slimme technieken om problemen op
te lossen, Edward de Bono
Gereedschapskist voor het denken, Daniel Dennett

Zo kan het ook:
Inspirerende voorbeelden van mensen die
hun eigen omgeving veranderen.
Pioniers in de stad. Wijkondernemers delen kennis en
praktijk, div. auteurs
De wereld veranderen. Hoe doe je dat?, John Paul
Flintoff
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Het jaar van de held, Anneke
van Dok
Democratie aan de deur. Hoe
kunt u invloed uitoefen op het
gemeentebeleid?, publicatie

Voor een uitgebreide beschrijving van de aanbevolen
boeken en nog veel meer inspiratie, zie:
g1000bibliotheek.blogspot.nl, het weblog waarop bibliothecarissen van de Noordoost Brabantse Bibliotheken (waar ook de bibliotheek Uden onder valt) boeken,
artikelen, filmpjes, rapporten en meer aandragen om
mensen aan het denken te zetten over allerlei thema’s
die raken aan de G1000Uden.
De verhalencoaches bij de bibliotheek kunnen ook een
persoonlijk verhaaladvies voor u maken. Na een persoonlijk gesprek gaat uw verhalencoach op zoek naar
verhalen (in boeken, films, muziek) die bij u passen,
maar u ook prik- kelen en verrassen. Voor meer informatie kunt u terecht in uw bibliotheek.

Veel leesplezier!

Evaluatie onderzoekers

G1000UDEN
ONDERWERP
VAN STUDIE

Tijdens de G1000Uden waren ook enkele waarnemers aanwezig die ontwikkelingen als de G1000
bestuderen en analyseren, zoals studenten en
universitaire docenten/onderzoekers. Deze groep
waarnemers kwam 5 november bijeen voor een
gezamenlijke evaluatie. Op deze pagina leest u een
korte samenvatting van hun bevindingen.

Over de deelnemers:
De groep deelnemers was vrij homogeen. Vooral
jongeren en niet-westerse Udenaren waren ondervertegenwoordigd, maar dat zagen we ook bij de
andere burgertoppen in Nederland, zoals de G1000
Amersfoort, Wijk G1000 Kruiskamp en Maastricht
200. In Uden waren in verhouding meer 60-minners.
Om jongeren te betrekken, moet de organisatie al
in een vroeg stadium beginnen met werven, gebruik
makend van mediakanalen die eigen zijn voor deze
doelgroep. Het succesvol betrekken van inwoners
met een niet-westerse achtergrond heeft een hogere kans van slagen via inwoners die een vooraanstaande functie hebben in de lokale gemeenschap,
zoals imams, docenten, politici of opiniemakers.

Over de participatiegraad:
De deelnemers deden enthousiast mee, ook als hun
eigen idee niet doorging naar de volgende ronde.
Men bleek bereid elkaar te helpen. We zijn wel
benieuwd of het enthousiasme op de dag van de
G1000Uden ook op lange termijn houdbaar is om
de initiatieven verder te ontplooien. Dit is niet
specifiek op Uden van toepassing, maar geldt ook
voor de andere burgertoppen.
Een uitgebreid verslag van de bevindingen van de
onderzoekers, kunt u opvragen bij Danny van den
Boom, dagvoorzitter G1000Uden.

Over de ruimte voor dialoog:

De sfeer op de G1000Uden was open, warm en
hartelijk. Er zijn geen conflicten geweest en de tafelvoorzitters hebben hun rol goed vervuld. Er zat
wel verschil in kwaliteit tussen de tafelvoorzitters,
waardoor bij sommige tafels te weinig ruimte was
voor het uitwisselen van argumenten en dialoog.
Daarnaast was de strakke planning van invloed op
het tafelgesprek. Onder tijdsdruk moesten resultaten worden opgeleverd, waardoor discussies niet
altijd konden worden afgerond.
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UDEN
info@g1000uden.nl
www.g1000uden.nl
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