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 Behandelvoorstel : Raadsbesluit (raadsvoorstel en -besluit bijgevoegd) 
 Openbaarheid 
 Voorstel : Openbaar                                                               
 Toelichting : Openbaar  
 Bijgevoegde stukken : Openbaar  
 Bijgevoegde stukken 
 openbaar            

: Visie dorpscentrum Ugchelen                             

 Voorstel eenheid 
 Instemmen met de definitieve visie voor het dorpscentrum van Ugchelen, die samen met de 

Dorpsraad Ugchelen en de ondernemersvereniging Ugchelen Plaza is opgesteld, 
gepresenteerd is aan de bewoners van Ugchelen en aan de CRK.  

 Het presidium te verzoeken de visie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden 
(raadsvoorstel en -besluit toegevoegd) 
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0. Samenvatting 
Er leeft al jaren een sterke wens voor het maken van een echt dorpshart voor Ugchelen, zowel bij 
bewoners als bij gemeente. Deze wens kon door de aanwezigheid van een LPG-hindercirkel in het 
centrumgebied niet uitgevoerd worden. Deze belemmering is weggenomen. Samen met de 
dorpsraad Ugchelen en de ondernemersvereniging Ugchelen Plaza is daarom het initiatief genomen 
om het perspectief voor het centrum te beschrijven in een visie. Op 3 juli 2019 heeft u ingestemd met 
de conceptversie van de visie. Nu ligt de definitieve versie voor. Doel van deze visie is om een 
stedenbouwkundig en landschappelijk perspectief te bieden voor de invulling van zowel de openbare 
ruimte als de bebouwing, zodat deze bijdragen aan een fijn en leefbaar centrum.   
 
1. Inleiding 

 
Aanleiding 
Zie raadsvoorstel. 
 
Bestuurlijk belang 
Zie raadsvoorstel. 
 
Centrale vraag 
Zie raadsvoorstel. 

 
2. Kader / Inclusief relatie met de strategische doelen 

Zie raadsvoorstel 
 
3. Beoogd (maatschappelijk) resultaat 
Zie raadsvoorstel. 

4. Argumentatie 
Zie raadsvoorstel.    
 
5. Maatschappelijk draagvlak / Burgerparticipatie 
Zie raadsvoorstel en bijlage “Ugchelen denkt mee”. 
 
6. Risico’s 
Zie raadsvoorstel. 
 
7. Financiële paragraaf 
Zie raadsvoorstel. 

  
8. Communicatie van het besluit 
Zie raadsvoorstel. 

9. Realisatie van het besluit 
Zie raadsvoorstel. 


