
Begroting in één oogopslag: 

De belangrijkste investeringen 

In deze programmabegroting is in totaal voor bijna € 6 miljoen 
aan nieuwe investeringen opgenomen.  Investeringen van 
€ 100.000 en meer:

Verder wordt er geld uitgetrokken voor onder andere:
Eenmalig:€

                      

Burgemeester Henk Hellegers

          De gemeenten Landerd en Uden hebben 
besloten om vanaf 1 januari 2022 samen 
verder te gaan als gemeente Maashorst. 
De jaren 2019 en 2020 stonden in het teken 
van het herindelingsontwerp, toekomstvisie 
en herindelingsadvies, tot stand gekomen 
met de inbreng van veel verschillende 
inwoners en organisaties. Voorafgaand aan de 
herindelingsdatum van 1 januari 2022 vinden 
in november 2021 verkiezingen plaats voor 
de gemeenteraad van de nieuwe gemeente. 
In 2021 werken we verder aan de herindeling, 
onder andere aan de opbouw van de nieuwe 
organisatie.

    

Wethouder Gijs van Heeswijk

          Het traject om te komen tot een 
centrumvisie, leidt in 2021 tot een definitief 
visiedocument. Daarin leggen we vast hoe 
we ervoor gaan zorgen dat het centrum van 
Uden leefbaar, vitaal en aantrekkelijk blijft, 
ofwel een ‘place to be’. Dat doen we in nauwe 
samenwerking met belanghebbenden, zoals 
centrumondernemers, bewoners en bezoekers. 
Centraal staan de vragen: wat verstaan we 
onder een economisch vitaal centrum, wat doen 
we met de Markt en wanneer is een centrum 
levendig en heeft het betekenis? Na vaststelling 
door de gemeenteraad gaan we aan de slag om 
die visie te vertalen naar een plan van aanpak.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de 
Programmabegroting 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. 

Vervanging brug Corridor
 € 195.000

Aanlichten Petruskerk 
€ 150.000 

Herinrichting Violierstraat incl. rotondes 
€ 2.156.000

Uitbreiding huisvesting  
Speelleercentrum De Wijde Wereld

 € 1.518.000

Uitbreiding huisvesting 
Vrije basisschool  de Zevenster 

€ 431.000 

Aanbrengen voorzieningen
kunstgrasspeelveld 

(wettelijke zorgplicht)
€ 100.000

Ophoging geluidswal Eiment, Volkel
 € 150.000

Uitkijktoren natuurgebied de Maashorst
 € 300.000

Aanleg hemelwatervoorzieningen 
Hoevense veld fase 3
 € 247.000 

Ombouwen met toegangssysteem
GFT+E containers bij hoogbouw 
€ 200.000

Vervanging installaties gemalen 
en randvoorzieningen
 € 103.000

Onderzoek project N605  € 175.000 

Extra subsidie DTV € 77.000

Invoering Omgevingswet  € 428.000 

Applicatiebeheerder Ruimte  € 104.000 

Structureel:

Museum Krona  € 80.000 

Op peil brengen formatie 
duurzaamheid

 € 224.000 

Strategisch adviseur 
positionering in de regio

 € 100.000 
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Vervanging brug Corridor (reservering)
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In de begroting leest u waaraan de gemeente de komende jaren 
geld uitgeeft. De begroting is eigenlijk het huishoudboekje van
de gemeente. Op donderdag 12 november 2020, om 15:00 uur, 
bespreekt de gemeenteraad de begroting.

Wethouder Franko van Lankvelt

      
            Al enkele jaren zetten we in op het 
versnellen van de bouw van woningen, daar 
waar het maar enigszins kan. Gelukkig begint 
die inzet nu zijn vruchten af te werpen, dus
daar gaan we in 2021 intensief mee door. We 
richten ons op zowel bouwontwikkelingen op 
gemeentegrond, als op het herbestemmen van 
bestaande gebouwen als woningen. Daarnaast 
blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
om woningen te ontwikkelen. Uitgangspunt 
daarbij is de ontwikkeling van ‘inclusieve
wijken’, ofwel wijken waar voor iedereen een 
plekje is, of je nu een specifieke kwetsbaarheid 
of beperking hebt, of je nu oud bent of jong. 
Iedereen moet fijn kunnen wonen in Uden, nu 
en in de toekomst. Dat zou toch fantastisch zijn. 

Wethouder Ingrid Verkuijlen

           Recent zijn we gestart met de pilot Participatie en Sport. Inwoners 
zonder werk die gebruik maken van een gemeentelijke uitkeringsregeling, 
kunnen een half jaar lang gratis meedoen aan sport- en/of beweeglessen, 
onder begeleiding van een buurtsportcoach. Zij helpt bij het vinden van passend 
sport- en beweegaanbod en werkt samen aan een Positieve Gezondheid. 
Doel is om onze inwoners te stimuleren om door te sporten hun fysieke en 
mentale welzijn te vergroten en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Wethouder Maarten Prinssen

Hoeveel betaal 
ik in 2021 aan:

€
2020 2021

Onroerende zaakbelasting € 263,18 € 267,65

Afvalstoffenheffing € 226,44  € 230,29 

Rioolheffing eigenaren € 208,68  € 214,94 

Hondenbelasting  geen  geen 

Toeristenbelasting  geen  geen 

         Onze ontmoetingspleinen zijn een belangrijke schakel in het 
wijkgericht werken en dragen bij aan het vormen van een informeel 
netwerk binnen de wijk. Een centrale plek waar zorg, bewegen en 
ontmoeten bij elkaar komen. Goede gebouwen die naar behoefte open 
zijn en waar beheer en exploitatie beheersbaar en betaalbaar blijft. 
Met de opening van het Ontmoetingsplein Mellepark in 2021 vergroten 
we de capaciteit en kwaliteit van onze ontmoetingspleinen en ontstaat 
er een evenwichtige verdeling over de diverse wijken.

    

In de raadsvergadering van 12 november behandelt ge-
meenteraad de door het college voorgestelde
begroting. Voordat de raad beslissingen neemt over de 
begroting, vraagt de raad de mening van de inwoners van 
Uden. Dit gebeurt tijdens een openbare inspraakavond, 
die wordt gehouden op woensdag 14 oktober.
Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht, of wilt u meer 
informatie? Meldt u zich dan uiterlijk 24 uur voor aan-
vang van de vergadering bij de griffie. Dit kan via tele-
foonnummer (0413) 281 911of door een e-mail te sturen 
aan griffie@uden.nl.

Openbare inspraakavond
Wanneer: woensdag 14 oktober, vanaf 19:30 uur
Locatie: de raadzaal van het gemeentehuis, 
Markt 145 te Uden

De gemeente Uden publiceert haar begroting digitaal: 
http://financien.uden.nl/financien/2021/

Inspraakavond

Volg Gemeente Uden op 
Twitter@GemUden
Facebook.com/GemeenteUden


