Gebiedsagenda infopagina week 9
Gebied Oost
- De struikensingels in wijk Hoeven worden gesnoeid
- Wilt u ook bijdragen aan de veiligheid in uw wijk? Meldt u aan via www.bin-uden.nl
Gebied West
- Nabij de geluidswal van Merketon en Goudrenet worden in het landschapspark de struikensingels
gesnoeid
- Geen zin om alleen te eten? Elke donderdag kunt u tussen 17.00 en 18.30 uur eten bij het eetpunt in
MuzeRijk. Als u meer wilt weten of u aan wilt melden, kunt u terecht bij MuzeRijk of bellen naar 06-55
22 70 01
- Heeft u een vraag of probleem dat u zelf niet kunt oplossen? Elke donderdag is er tussen 10.00 en
12.00 uur een inloopspreekuur in MuzeRijk
- Wilt u ook bijdragen aan de veiligheid in uw wijk? Meldt u aan via www.bin-uden.nl
Gebied Centrum
- De parallelweg van President Kenndeylaan 71 t/m 89 wordt opnieuw bestraat
- De gas- en waterleidingen in de Elisabethstraat en omgeving worden vervangen
- Woont u in het centrum of Hoevenseveld-Schutveld? Kijk dan eens op
www.udencentrum.bewonersplein.nl
Gebied Zuid-Uden
- In de oneven weken is er op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur kienen in de Balans. Iedereen is
welkom!
- Woont u in de Flatwijk, Zoggel of Uden-Zuid? Kijk dan eens op de facebookpagina van platform ZuidUden: udengpfzuiduden
- Maartje Bressers, sociaal werker van ONS welzijn, houdt wekelijks op dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
spreekuur in de Huismeesterspost van Area. Heeft u een vraag of probleem dat u zelf niet kunt
oplossen? Dan bent u van harte welkom op het spreekuur
Gebied Uden Buiten
- Op de Nistelrodeseweg wordt het planten van nieuwe bomen voorbereid.
- Op diverse plaatsen worden de houtwallen gesnoeid
- Op de hoogte zijn van alles dat in het buitengebied speelt? Kijk op www.udenbuiten.bewonersplein.nl
Odiliapeel
- Wilt u ook bijdragen aan de veiligheid in uw dorp? Meldt u aan via www.bin-uden.nl
Volkel
- Wilt u ook bijdragen aan de veiligheid in uw dorp? Meldt u aan via www.bin-uden.nl
- Linda Henkelman, sociaal werker van ONS welzijn, houdt elke donderdag inloopspreekuur van 15.00
tot 17.00 uur in De Schakel
Bossen
- Actieve controles in de bossen
- Het wengebied van de Wisent wordt per 1 maart afgesloten voor publiek en daardoor worden de
recreatieve routes aangepast.
- Diverse plantwerkzaamheden tussen Udense dreef en Slabroekseweg
- Diverse boswerkzaamheden tussen Slabroekseweg, A-50 en Bedaf

- De beplanting langs de recreatieve paden wordt gesnoeid
Industriegebied
- Op diverse plaatsen worden de bermblokken recht gelegd
Algemeen
-

Begeleid Vervoer Uden (als openbaar vervoer of taxivervoer geen optie is) zoekt vrijwilligers!
Meer weten? Bel 06 1434 2814 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur

-

Het Leercafé heeft weer een boeiend programma voor 2016! De activiteiten zijn gratis

-

Elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur de workshop ‘Het Kleere Kafee’ om kleren op te
leuken in het Kantelhuis, Markt 147

-

Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur Coderdojo in de bibliotheek
Uden

-

Iedere eerste woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur ‘Het leercafé in actie’ in het
Kantelhuis, Markt 147

-

Door omstandigheden gaat de workshop fotograferen verzorgt door Guus van der Valk niet
door

-

Op 11 en 12 maart is er weer de landelijke vrijwilligersactie NL Doet. Zin om mee te doen aan
een actie in uw wijk? Kijk op www.nldoet.nl

