
tafel met de wethouder van economische za-
ken. Daarnaast is er eens per jaar een overleg 
met het volledige college van B en W, over 
het reilen en zeilen van ondernemend Uden. 
“We trekken samen op, maar zijn vooral ook 
kritisch”, aldus Hans. “Welke plannen liggen er? 
Hoe is de voortgang? Wat spreken we concreet 
af? Daarbij richten we ons op enkele kernthe-
ma’s. Er is natuurlijk van alles te bespreken, van 
het reclamebeleid tot de gemeentelijke herin-
deling. Maar meetbare resultaten boeken lukt 
alleen als je focus aanbrengt.” 

Bereikbaarheid van Uden
Voor 2018 staat het thema mobiliteit hoog op 
de agenda. Openbaar vervoer is daarin een be-
langrijk onderwerp, net als de bereikbaarheid 
van Uden voor auto- en vrachtverkeer. Hans: 

Hoe halen we meer bedrijven naar Uden? Op welke manier 

kunnen we onderwijsinstellingen aan onze gemeente 

verbinden? En hoe verbeteren we de bereikbaarheid van 

de bedrijventerreinen? Het zijn zomaar wat vragen die UOV De Kring 

bezighouden. Het behartigen van de belangen van ondernemers 

is een van de speerpunten van deze ondernemersvereniging. 

UOV De Kring 
komt op 

voor ondernemers

bracht UOV De Kring in 2017 een initiatief op 
gang waarbij HR-professionals kennis en er-
varing kunnen uitwisselen. “Er bleek behoefte 
te bestaan aan onderlinge kennisdeling en wij 
konden daarin een rol spelen”, legt Hans uit. 

“Ook zijn we betrokken bij een platform dat 
talentverspilling tegengaat. Het is mooi om 
te zien wat je kunt bereiken als je de krachten 
bundelt. UOV De Kring is daarin de verbinden-
de factor.”

Meer weten over UOV De Kring? Of lid worden? 
Kijk op www.uovdekring.nl. 

 www.uovdekring.nl

De focus op belangenbehartiging onder-
scheidt UOV De Kring van andere onderne-
mersverenigingen in de gemeente. Binnen de 
vereniging is hiervoor een speciale commissie 
actief. Hans Clemens, bestuurslid van UOV De 
Kring, is de voorzitter hiervan. “Wij vertegen-
woordigen onze leden bij maatschappelijke 
vraagstukken en politieke issues”, vertelt hij. 
“Daarnaast komen we op voor het Udense 
bedrijfsleven in het algemeen. Als gespreks-
partner van de gemeente spelen we op allerlei 
gebieden een rol van betekenis. Of het nu gaat 
om ruimtelijke ordening, economische ontwik-
keling of de totstandkoming van bedrijventer-
reinen.” 

Om tafel met de wethouder
Vier tot vijf keer per jaar zit UOV De Kring om 

“Door de verkeerstoename op de Lippstadt-
singel staat de bereikbaarheid van Uden en de 
bedrijventerreinen ernstig onder druk. Samen 
met de stichting Leefomgeving N264 buigen 
wij ons over de oplossing hiervoor. 

Wij komen daarbij op voor de belangen van 
het bedrijfsleven. Om dit goed te doen heb-
ben we transportbedrijven bij elkaar gehaald 
en samen gesproken over het probleem. Een 
toekomstbestendige oplossing is belangrijk. Er 
vertrekken dagelijks zo’n zeven- à achthonderd 
vrachtwagens uit Uden. Daar komt het inko-
mend transport nog bij.”

Politieke keuzes
Op welke thema’s UOV De Kring zich met haar 
belangenbehartiging concentreert, hangt 
deels af van politieke keuzes. “Daarom hebben 
we in de aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen bijvoorbeeld een politiek café geor-
ganiseerd. Op deze avond zijn we met Udense 
politici in gesprek gegaan. Wat gaat jouw partij 
ondernemend Uden brengen? Waar mogen 
we je de komende vier jaar aan houden? Hier 
halen we veel waardevolle input uit. Zo leggen 
we een sterke inhoudelijke basis.”

Verbindende factor
Belangenbehartiging betekent ook verbindin-
gen leggen tussen bedrijven onderling. Zo 

UOV De Kring Postbus 353, 5400 AJ Uden          info@uovdekring.nl                            www.uovdekring.nl          @uovdekring.nl          UOV De KringUOV De Kring Postbus 353, 5400 AJ Uden          info@uovdekring.nl                            www.uovdekring.nl          @uovdekring.nl          UOV De KringUOV De Kring Postbus 353, 5400 AJ Uden          info@uovdekring.nl                            www.uovdekring.nl          @uovdekring.nl          UOV De Kring

Donderdag 12 april:
Algemene Ledenvergadering met Lisa 
Staal, bekend van Radio en TV en auteur 
van onder andere “De Liefdesbijbel”. 

Donderdag 17 mei:
Running Dinner.

Donderdag 21 juni:
Bedrijfsbezoek
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