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Jong Uden, CDA, Gewoon Uden, VVD-Leefbaar Uden

Bruisend Uden:  
daar wil je zijn,  

daar wil je blijven!
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Bruisend Uden:  
daar wil je zijn, daar wil je blijven!

Voorwoord 

De inwoners van Uden, Volkel en Odiliapeel hebben op woensdag 21 maart 2018 hun 

vertegenwoordigers in de gemeenteraad gekozen. De grote programmatische  

verlapping, de verwachte stabiliteit van de samenwerking en de wil om de bestaande 

richting in grote lijnen voort te zetten en te vernieuwen, hebben Jong Uden, CDA, 

Gewoon Uden en VVD-Leefbaar Uden doen besluiten om gezamenlijk een  

formatieproces op te starten met voorliggend coalitieakkoord, kandidaat- 

wethouders en portefeuilleverdeling als resultaat.

Het formatieproces kenmerkte zich door een open positief-kritische houding naar 

ieders inbreng, wat geleid heeft tot een groot onderling vertrouwen als goede basis 

voor een succesvolle samenwerking.

Hoewel helder is, dat dit akkoord een samenwerking is van vier fracties, hebben 

deze ook duidelijk te kennen gegeven de komende bestuursperiode de opbouwende 

inbreng van alle 27 raadsleden te zullen waarderen om zodoende tot de beste  

besluiten voor Uden te kunnen komen.

Wij spreken onze grote waardering uit voor alle deelnemers aan het formatieproces 

en verwachten dat dit een vliegende start is voor een succesvolle bestuursperiode 

met merkbare resultaten voor de inwoners van de Gemeente Uden.

Uden, 14 april 2018

Geert Donkers Remco Koenen

Formateur  Formateur
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Inleiding

Uden heeft een regionale functie die gezelligheid en gastvrijheid ademt.  

Samen met de groene omgeving maakt het dat het in Uden goed toeven is.  

Wij willen de concurrentiepositie verstevigen. Om een grote rol te kunnen blijven  

spelen in de regio, willen we Uden optimaal bereikbaar houden. Zowel op korte als  

op lange termijn. Ook in de toekomst willen we in de regio zichtbaar zijn en een 

belangrijke rol spelen. Daar is bestuurskracht voor nodig.  

Wij maken ons dan ook hard voor opschaling. 

Groen

Uden is letterlijk en figuurlijk een groene gemeente. Je ziet het meteen als je door 

onze wijken fietst: veel groen, veel ruimte. Buiten de bebouwde kom vind je onze 

groene parels Bedaf en de Maashorst. Het is fijn wonen in zo’n groene omgeving. 

Daar zijn we dan ook zuinig op. Wij handhaven de ambitie dat Uden in 2035  

energieneutraal is. We stimuleren en ondersteunen duurzame initiatieven uit de 

Udense samenleving.

Gezond

Goede en efficiënte zorg zijn voor ons van grote waarde. Geen van onze inwoners mag 

tussen wal en schip vallen. We gaan voor minder overhead en meer handen aan het 

bed. We kiezen voor lokale zorg waar het kan en (boven)regionaal waar het moet.  

Doelstelling is een Gezond Uden, daarom zetten we extra in op preventie. Voorkomen 

is beter dan genezen.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners goed kunnen sporten. Het biedt ontspanning, 

is gezond en versterkt de sociale cohesie. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in 

de buitensport; we gaan nu investeren in de binnensport. Hiermee dragen we bij aan 

een Gezond Uden. 

Gezellig

In Uden vinden vele evenementen plaats, zoals de jaarlijkse kermis, de Schapendag 

in Odiliapeel, Festyland in Volkel en Uden-on-ice. Er is altijd wel iets te beleven in 

Uden. Onze ambitie is om méér evenementen naar Uden te halen, deze optimaal te 

faciliteren en beter over onze gemeente te spreiden. 

We maken goede afspraken met het cultuurveld. We willen dat instellingen meer 

aandacht hebben voor cultuureducatie en de algemene ontwikkeling van de Udense 

jeugd. Het verhogen van de creativiteit en kwaliteit hiervan zijn voor ons belangrijke 

uitgangspunten. 

Inleiding
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Gastvrij

Je voelt dat je in Uden van harte welkom bent. We maken ontmoetingen mogelijk  

en hebben echt aandacht voor elkaar. We moderniseren in overleg met de buurt 

de ontmoetingsplekken voor jong en oud. We zijn ervan overtuigd dat aantrekkelijk 

vormgegeven ontmoetingsplekken het gebruik ervan verhogen.

Door het gevarieerde aanbod van winkels, de compacte vorm en de parkeermoge-

lijkheden midden in het centrum, staat Uden bekend als gezellig winkelcentrum. Dat 

willen we graag versterken. We zorgen samen met alle partners dat het centrum van 

Uden ook in de toekomst bruisend blijft. We blijven investeren in het centrum. De 

lasten voor inwoners en bedrijven blijven op hetzelfde niveau. 

Gezamenlijk

Wij zijn een dienstbare, gastvrije gemeente, waarin onze inwoners en onze gasten 

zich welkom, gehoord en betrokken voelen. Er is de afgelopen jaren veel gedaan rond 

democratische vernieuwing en burger- en overheidsparticipatie in Uden. Samen met 

het lokale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen ontwikkelen we nieuwe producten 

en stimuleren we kennisoverdracht.
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Namens Jong Uden,

Stan Willems Gijs van Heeswijk

Namens CDA,

Maurits van den Bosch Franko van Lankvelt

Namens Gewoon Uden,

Ruud Geerders Ingrid Verkuijlen

Namens VVD-Leefbaar Uden,

Annemarie van Asseldonk Maarten Prinssen 

Ondertekening
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Iedereen voelt zich veilig

Wij willen dat iedereen in Uden zich veilig kan voelen. Dit is ook essentieel  voor een 

prettige woon- en leefomgeving in Uden, Volkel en Odiliapeel. We gaan actief aan de 

slag om dit verder te verbeteren. Meer zichtbare aanwezigheid van politie en BOA’s 

in de wijk is belangrijk. We spreken veroorzakers van overlast aan en nemen zowel 

proactieve (geven van voorlichting en zorg) als repressieve (handhaving op maat) 

maatregelen. Samen met de politie en andere ketenpartners betrekken we actief 

inwoners en wijken vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en initiatieven op het 

gebied van veiligheid en leefbaarheid. Dit bevordert de veiligheid en verbinding. 

Wat gaan we doen?

• We zetten in op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

•  We willen een integrale kijk op het thema veiligheid en leggen dat vast in  

een Integraal Veiligheidsplan.

•  We stimuleren dat mensen actief naar elkaar om kijken, dat doen we via 

buurtpreventie.

• We verhogen het veiligheidsgevoel met  extra capaciteit voor BOA’s,  

zonder dat dit ten koste gaat van de politie-inzet.

Iedereen voelt  
zich veilig
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 Uden is voor iedereen goed bereikbaar

Verbetering bereikbaarheid 

Uden is optimaal bereikbaar voor onze inwoners, onze bezoekers en onze  

ondernemers. De komende jaren verwachten wij een toename van de verkeersdrukte, 

onder andere op en rond de Lippstadtsingel. 

Wat gaan we doen?

• We willen dat Uden ook in de toekomst goed en makkelijk te bereiken is.  

Dat pakken we aan met maatregelen voor de korte en lange termijn.  

We kiezen voor de beste oplossingen en gebruiken onderzoeksresultaten  

voor een nieuwe oostelijke randweg en de Zeelandsedijk. 

Daarnaast sturen we op een integrale aanpak van geluid, fijnstof en doorstro-

ming op de Lippstadtsingel. De provincie is als eigenaar onze samenwerkings-

partner, waarmee wij samen aan de slag gaan. Ook kijken we of de toepassing 

van slimme technieken, zoals Smart Mobility effect hebben. 

• We hanteren het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)  als uitgangs- 

punt voor betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Per jaar bekijken we 

welke projecten uit dit plan worden uitgevoerd. We willen de kerkdorpen zo  

goed mogelijk bereikbaar hebben met openbaar vervoer.

Lobby Lightrail naar Uden

Studenten, forensen, minder validen en ouderen maken veel gebruik van het open-

baar vervoer. Goed openbaar vervoer kan bijdragen aan een duurzame samenleving, 

omdat er dan minder individueel gemotoriseerd verkeer plaatsvindt. Op dit moment 

doen snelle bussen Uden al aan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Wij zien graag dat 

Uden wordt aangehaakt op het bestaande spoornetwerk.

Wat gaan we doen?

• We starten een actieve lobby voor een lightrailverbinding vanuit Uden richting 

Oss. We maken daarbij gebruik van in het land beschikbare kennis en ervaring. 

We betrekken het bedrijfsleven hierbij.

Veilig en snel met de fiets 

We willen mensen stimuleren zo veel mogelijk de fiets te nemen door het aantrek-

kelijker te maken om te gaan fietsen. Mensen nemen vaker de fiets als de fietsrou-

tes herkenbaar, comfortabel, veilig en goed bewegwijzerd zijn. Dat is goed voor de 

gezondheid en de duurzaamheid. In de toekomst krijgt bij de inrichting van de open-

bare ruimte de fiets prioriteit. We willen ook dat fietsers uit de omliggende kernen 

Uden snel en veilig per fiets kunnen bereiken. Ook binnen Uden willen we dat  

fietsers zich snel en goed kunnen verplaatsen.

Uden is voor  
iedereen goed 

bereikbaar
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Wat gaan we doen?

• We zorgen voor de gewenste locaties van fietsenstallingen nabij het centrum en 

leggen die aan. We denken daarbij ook aan oplaadpunten voor E-bikes.

• Vóór 2020 realiseren we samen met provincie en aanliggende gemeenten de 

snelfietsroutes Uden-Veghel en Uden-Nistelrode-Oss.

Verkeersveiligheid verbeteren

We willen een fietsvriendelijke gemeente zijn. Om onveilige situaties te voorkomen 

en de verkeersveiligheid te verhogen, proberen we zoveel mogelijk het fietsverkeer te 

scheiden van het auto-, bus-,  vracht- en landbouwverkeer. De kennis en ervaring van 

weggebruikers is van belang voor de verkeersveiligheid. Daar houden we rekening 

mee bij (her)inrichtingsprojecten voor wegen. 

Wat gaan we doen?

• We faciliteren educatie, opfriscursussen en behendigheidscursussen voor  

E-bikers.

• We hebben extra aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen. Daarnaast 

zetten we extra in op handhaving van de verkeersregels bij scholen. 

• We zorgen voor een verkeersveilige oplossing voor de Land van Ravensteinstraat 

en omliggende straten (‘U van Uden’). 

• We zetten fietsveiligheid centraal. Fietsers mogen nooit als middel dienen om  

de autosnelheid te verminderen.

Parkeren

We willen dat er ook in de toekomst tot in het hart van het centrum geparkeerd kan 

worden. Bewoners en bezoekers kunnen altijd parkeren in het centrum. Het centrum 

verandert door nieuwe vragen, dat heeft ook gevolgen voor de parkeerbehoefte. 
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Daar bereiden we ons nu al op voor. In het centrum is veel vraag om leegstaande  

kantoor- en winkelpanden te transformeren naar wonen of horeca. Dat leidt tot  

extra parkeervraag en dus extra druk op beschikbare parkeerplaatsen. Uitgangspunt 

in onze aanpak is dat in Uden goede parkeerfaciliteiten tot midden in het centrum 

aanwezig moeten zijn. 

Wat gaan we doen?

• We ondersteunen en faciliteren de centrumontwikkelingen met een daarbij pas-

send het parkeerbeleid (actualisatie Parkeerbeleid en de Nota Parkeernormen).

• We bewaken de balans tussen levendige pleinen en de parkeerbehoefte in het 

centrum  en nemen de gewenste toekomst van de Markt als parkeerterrein en 

andere pleinen mee in de ontwikkeling van de Centrumvisie.
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Economische groei voor Uden

Economische richting 

Wij vinden de economische groei van Uden zeer belangrijk, zowel voor de bestaande 

bedrijven als voor nieuwe bedrijven. Kernvragen zijn: waar willen we staan in 2030 en 

wat voor soort bedrijven willen we binnenhalen? Een optie is themagericht werken. 

We zien bijvoorbeeld kansen voor het thema gezondheid bij het ziekenhuis. In 2025 

zijn naar verwachting alle bedrijventerreinen verkocht. We moeten nadenken waar we 

daarna willen gaan ontwikkelen en gaan proactief in gesprek met de provincie. 

Wat gaan we doen?

• We ontwikkelen een economische visie en betrekken daarbij de ondernemers. 

• We voeren acquisitie en maken daar budget voor vrij.

• We faciliteren (startende) ondernemers door een goed vestigingsklimaat, 

adequate informatievoorziening (één loket) en waar mogelijk het versnellen van 

procedures. 

Centrum 

Het centrum van Uden is het bruisende middelpunt van onze gemeente. 

Een ontmoetingsplek voor zowel de Udenaren als bezoekers uit de regio. In het  

centrum staan we echter ook voor uitdagingen. De consument verandert, het beste-

dingsgedrag verandert en de behoefte aan meer reuring en vermaak neemt toe.  

Een vitaal en veelzijdig centrum vraagt om een nieuwe, toekomstgerichte blik op 

de functie en inrichting. Concrete en creatieve plannen en aanpassingen zijn hier 

onlosmakelijk mee verbonden. Hiervoor zijn investeringen in tijd, geld en energie 

nodig. Op de korte, de middellange en lange termijn. Wij staan open voor onder- 

nemers met nieuwe plannen en initiatieven. 

 

Wat gaan we doen?

• We starten met een brede visie op de centrumontwikkeling. Hoe willen we dat 

het centrum van Uden er in de toekomst uit ziet? Wat is de juiste combinatie van 

wonen, werken, winkelen en recreëren? Wat betekent dit voor de omgeving en 

bestemming van (deel)gebieden? Hierbij worden inwoners, ondernemers,  

vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden nadrukkelijk betrokken. 

• We zorgen voor een goede openbare ruimte zodat het centrum goed kan func-

tioneren en het er goed toeven is.  Daarom vindt momenteel herinrichting van 

de Markt en de Sint Jansstraat plaats. De herinrichting van de Marktstraat start 

binnenkort. Daarna kijken we naar de andere straten en pleinen in het centrum 

zodat het een mooi visitekaartje van Uden is en blijft.

Economische groei 
voor Uden
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• Er komt een duidelijke scheiding tussen centrummanagement en  

centrumpromotie. 

 -  Centrummanagement: we creëren een nieuwe stichting voor onafhankelijk 

centrummanagement waaraan de gemeente, de centrumondernemers en 

mogelijk op termijn de vastgoedpartners financieel aan deelnemen.  

De uitvoering komt in handen van een onafhankelijk centrummanager.

 -  Centrumpromotie: de gevelreclamebelasting wordt, conform de wens van de 

gemeenteraad, beschikbaar gesteld aan de vereniging die deelneemt aan de 

nieuw te vormen stichting centrummanagement. De leden en het bestuur van 

deze vereniging bestaan uit centrumondernemers die gevelreclamebelasting 

betalen. Deze vereniging neemt deel aan het platform citymarketing.

Citymarketing

We willen samen met de Udense ondernemers Uden op de kaart blijven zetten door 

middel van citymarketing. Uitgangspunt is dat de gemeente de regie voert, waarbij 

de activiteiten via cofinanciering uitgevoerd worden. De overeenkomst met de huidige 

communicatiepartner voor citymarketing loopt af. Medio 2018 wordt citymarketing 

opnieuw aanbesteed. Het pakket van wensen en eisen zal samen met de Udense 

ondernemers die deelnemen aan citymarketing worden bepaald.  

Landbouw in transitie

De agrarische sector is belangrijk voor Uden. Behalve dat de bedrijfseconomische 

waarde - bijvoorbeeld werkgelegenheid - groot is, is de sector verantwoordelijk voor 

duurzame voedselproductie en het onderhoud of beheer van het landschap. De sector 

zelf weet ook als geen ander hoe belangrijk het is om effectieve milieumaatregelen te 

nemen om het maatschappelijk draagvlak te behouden of te verbeteren.

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende (beleids)ruimte wordt gegeven om een 

transitie mogelijk te maken naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. Dit geldt 

voor het hele systeem tussen producent en consument. 

Ook vanuit het oogpunt van volksgezondheid en milieu is een transitie nodig. 

De provinciale maatregelen zijn uitgangspunt, maar wij zien ook kansen door met 

inwoners, ondernemers en consumenten in gesprek te gaan om de transitie te  

stimuleren. We richten ons op ondernemers die verder willen ontwikkelen binnen  

de sector, (deels) willen omschakelen of willen stoppen.

Verduurzaming van het buitengebied is op meerdere manieren denkbaar.  

Een voorbeeld hiervan is de vervanging van asbesthoudende daken door zonne- 

panelen. Voor zonnepanelen wordt dan ook geen landbouwgrond gebruikt. Voor het 

plaatsen van zonnepanelen wordt gekeken naar beschikbaar dakoppervlakte. 
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Sommige agrarische bedrijfstakken, zoals de tuinbouw, hebben een grote  

arbeidsbehoefte-piek in de oogsttijd. Wij vinden het belangrijk dat deze arbeid  

ingevuld kan worden om de voedselproductie te garanderen. De arbeiders die deze 

manuren kunnen leveren, moeten wel onder goede omstandigheden gehuisvest  

worden. Wij faciliteren ondernemers bij deze huisvestingsvraag, waarbij we er  

rekening mee houden dat hun plannen passend moeten zijn voor de omgeving.

Wat gaan we doen?

• We pakken de nieuwe vergunningaanvragen van ondernemers voortvarend op, 

zodat de bedrijfsaanpassingen gedaan kunnen worden. Pas dan zorgt nieuwe 

regelgeving ook effectief voor een beter milieu en volksgezondheid.

• We faciliteren ondernemers om de kwaliteit van het bedrijf te verbeteren door 

hen proactief te informeren en te helpen gebruik te maken van bestaande  

regelingen, zoals voor alternatieve energie of innovaties. Dit geldt ook voor  

ondernemers die willen stoppen. 

• We ondersteunen ondernemers en denken met hen mee als zij een weg zoeken 

voor hun innovatieve oplossingen en ideeën voor een duurzame voedsel- 

productie (Agro As de Peel).

• We stimuleren verbreding van de agrarische activiteiten door maximaal  

medewerking te verlenen binnen de bestaande kaders. Door medewerking te 

verlenen wordt verrommeling van het buitengebied tegengegaan. Vooral in  

de buurt van recreatieve gebieden – zoals Bedaf, Hemelrijk en de Maashorst -  

voegt verbreding van agrarische activiteiten direct wat toe aan de omgeving.

Coalitieakkoord 2018-2022 13
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Samenwerkingsverbanden

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. 

De samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital zijn van 

belang voor de lokale en regionale economie.

Wat gaan we doen?

• We bieden ons actief aan als huisvestingslocatie voor regionale samenwerkings-

verbanden.

• We positioneren AgriFood Capital beter door ondernemers met plannen actief  

de weg naar AFC te wijzen. 
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Iedereen goed geschoold 

We vinden het belangrijk dat het onderwijs naadloos aansluit op de praktijk in het 

bedrijfsleven. We zien dat het in bepaalde sectoren – bijvoorbeeld de techniek –  

lastig is om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Ook komt het regelmatig 

voor dat jongeren geen stageadres in Uden kunnen vinden en daarom ‘uitwijken’ naar 

omliggende plaatsen. Dat is een gemiste kans. Deze jongeren bouwen een netwerk  

op in die plaatsen op en de kans dat ze terug (kunnen) keren naar Uden neemt af. 

Wat gaan we doen?

• We ontwikkelen samen met het lokale bedrijfsleven, (kennis)instellingen en 

onderwijs nieuwe producten en we stimuleren kennisoverdracht. Voorbeelden 

hiervan zijn projectonderwijs, open courses, praktijklessen, stages en Living Lab.

• We zetten in op Integrale KindCentra en het Integraal HuisvestingsPlan.  

Dit laatste is  handvat voor de vervangingsopgave van schoolgebouwen.

• We stimuleren scholen om aantrekkelijke schoolpleinen te realiseren.

Iedereen  
goed geschoold 
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Goede mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding

De Maashorst

De Maashorst bestaat uit een prachtige natuurkern, met daaromheen een schil van 

landbouwgronden en gehuchten. Een prachtig uitloopgebied om goed te ontspannen 

voor onze inwoners en bezoekers. Het gebied is al jaren volop in ontwikkeling. Door 

verwerving van landbouwgronden proberen de samenwerkende partijen  de natuur-

kern te vergroten. In de bosschil is volop ruimte voor de recreant. In de regio streven 

we naar één loket voor beheer en ontwikkeling van de Maashorst. 

Wat gaan we doen?

• We gaan in gesprek met de regio over de toekomstige organisatie van  

De Maashorst.

• We staan open voor uitbreiding van de recreatiemogelijkheden in de bosschil. 

Voor horeca geldt dat deze alleen bij toegangspoorten een plek kunnen krijgen. 

Daarbij willen we de bereikbaarheid van de Maashorst goed houden,  

maar hierbij hebben we ook oog voor de bewoners van de Maashorst.

Beheer en inrichting van de openbare ruimte

De openbare ruimte wordt aangepast aan de veranderende weersomstandigheden 

met meer hete zomerdagen, maar ook meer kletsnatte dagen. Om het buitengebied 

en het centrum nog aantrekkelijker te maken, realiseren we op strategische plekken 

gratis watertappunten. 

Goede  
mogelijkheden voor 

vrijetijdsbesteding
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Op hete zomerdagen is gratis water een welkome en gezonde verfrissing.  

Om de hitte beter te verdragen, is schaduw van bomen dan welkom.  

Klimaatadaptatie is daarbij een belangrijk thema en inrichtingsprincipe.  

Door inwoners onderhouden buurttuinen dragen bij aan de sociale cohesie  

en een duurzame en gezonde leefomgeving. 

Wij zijn ervan overtuigd dat aantrekkelijk vormgegeven ontmoetingsplekken voor  

jong en oud het gebruik ervan stimuleren. We willen de kwaliteit van de  

ontmoetingsplekken verhogen, denk bijvoorbeeld aan een mooi ingerichte  

skatebaan of bewegingstuin. 

Wat gaan we doen?

• Bij renovaties en vervangingen in de openbare ruimte streven we naar een pret-

tig leefbare openbare ruimte, waar het goed toeven is. We gaan aan de slag met 

de nieuwste inzichten rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie.

• We realiseren extra gratis watertappunten. 

• We stimuleren het beheren van groen door inwoners die dat wensen. Zij krijgen 

daarvoor een onderhoudsbudget van de gemeente. 

• Wij moderniseren in samenspraak met de wijken de open ontmoetingsplekken 

voor jong en oud.

Coalitieakkoord 2018-2022 17



Coalitieakkoord 2018-2022 18

Sportbeleid en (onderhoud) sportaccommodaties

Wij vinden het belangrijk dat inwoners goed kunnen sporten. Sporten biedt  

ontspanning, is gezond en versterkt de sociale cohesie. Sporten kan ook het meedoen 

in de samenleving bevorderen. Een mooi voorbeeld is het sporten en bewegen met 

verslaafde inwoners, als re-integratietraject richting betaald werk of een opleiding. 

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de buitensport. De basisstructuur hiervan 

is op een goed niveau en laten we in tact. We investeren deze coalitieperiode in  

binnensportaccommodaties. Hierbij is breedtesport ons uitgangspunt. 

Wat gaan we doen?

• We stellen een sport- en beweegvisie op en leggen in deze coalitieperiode het 

accent op de binnensportaccommodaties. 

• In samenspraak met V&K willen we komen tot een solide en betaalbare 

oplossing voor deze vereniging. 

• We stimuleren sportclubs gratis introductielessen aan te bieden.  

Dit met als doel zoveel mogelijk Udenaren in beweging krijgen.

Coalitieakkoord 2018-2022 18
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Cultuur

We willen dat instellingen meer aandacht hebben voor cultuureducatie en de  

algemene ontwikkeling van de Udense jeugd. De bibliotheek en Kunst & Co zijn  

bezig met vernieuwing. Wij kijken samen met hen naar de toekomst van het  

Mondriaanhuis. We willen binnen de bestaande structuur en middelen  nieuwe  

accenten aanbrengen. Ons doel is de creativiteit en kwaliteit van cultuur verhogen. 

Goede prestatieafspraken in relatie tot de  maatschappelijke functie van een  

instelling zijn hierbij belangrijk. 

Wat gaan we doen?

• We gaan in overleg met Markant over de bestaande afspraken: de subsidie  

en de kaders voor programmering. 

Evenementen

We zijn blij met het grote aantal evenementen dat jaarlijks voor en door Udenaren 

wordt georganiseerd. Deze dragen er aan bij dat Uden bruist. We willen dat er meer 

evenementen plaatsvinden en dat deze beter verspreid over de gemeente zijn.

Wat gaan we doen?

• We  laten het evenementenbeleid meer aansluiten op onze ambities voor  

meer en beter verspreide evenementen. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor 

omwonenden van de evenementenlocaties. 

• We realiseren een multifunctioneel evenemententerrein in het buitengebied  

in aanvulling op  andere evenemententerreinen. 
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Iedereen doet zoveel mogelijk mee

Preventie is de basis van ons sociaal beleid 

De beste manier van zorg verlenen, is het voorkomen van zorg. We zetten daarom 

extra in op preventie. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op maatschappelijke 

initiatieven, zoals die voor eenzaamheid. Voor het versterken van de preventie denken 

we bijvoorbeeld aan een 

Echtscheidingsloket, waar ouders die gaan scheiden terecht kunnen en waar  

begeleiding is voor ouders en kinderen op alle fronten. En aan meeleefgezinnen,  

die letterlijk meeleven met ouders met psychische problemen en hun kinderen. 

Ook willen wij een structurele begeleiding via het ‘1000 dagen project’ voor vrouwen 

die jong zwanger raken. We willen doorgaan met MC Today, een pilot om vroegtijdige 

schoolverlaters door te laten stromen naar school, werk of zorg. 

Tot slot willen wij ervoor zorgen dat Uden in de basis voldoende algemeen  

toegankelijke collectieve voorzieningen heeft om de inzet van duurdere  

gespecialiseerde zorg te voorkomen. 

Wat gaan we doen?

• We zetten in op de doorontwikkeling van multifunctionele accommodaties  

als ontmoetingsplekken en ondersteuningsplekken in de wijk. 

• We onderzoeken of er samen met onder andere basisscholen kan worden  

ingezet op vroeg-signalering en het geven van een betere start aan jonge kinderen. 

Iedereen  
doet zoveel 

mogelijk mee
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• We verbinden sportbeleid met gezondheid en preventie. We zien sport als  

een verbindende schakel in de samenleving en we continueren het JOGG- 

programma. 

• We gaan door met het in kaart brengen van de huidige preventieve voor- 

zieningen en zorgen ervoor dat daar waar nog activiteiten nodig zijn, wij die  

aanvullen, Hieruit is al naar voren gekomen dat er voor depressie en  

eenzaamheid additionele voorzieningen nodig zijn.

• We herijken de rol van Compass in onze gemeente. Zij kunnen waarschijnlijk  

op een laagdrempelige manier een deel van de nu geïndiceerde jeugdzorg  

vervangen. Hiertoe wordt in kaart gebracht waar extra toegevoegde waarde  

kan worden gecreëerd. 

• Wij bespreken of Compass meer uitgangsmogelijkheden kan realiseren en/  

of activiteiten kan organiseren voor de jeugd van 12-18 jaar in de drie kernen. 

Zorg wordt op de juiste schaal verstrekt

Zorg moet efficiënt en effectief zijn. Niemand mag tussen wal en schip vallen.  

We hebben en houden bijzondere aandacht voor pleeggezinnen en beschermd wonen. 

De behoefte aan wonen met ondersteuning neemt toe voor alle leeftijdsgroepen. 

Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de wens om ondersteuning te ontvangen in de 

eigen woonomgeving, anderzijds door de ingezette afbouw van de intramurale zorg. 

Het totale budget voor Jeugd, Wmo en participatie, dat door het rijk beschikbaar 

wordt gesteld, is kaderstellend en zien we als één geheel.

We streven naar ontschotting en zelfredzaamheid waar dat mogelijk is en ondersteu-

ning waar dat nodig is. We geven de zorg samen met inwoners en wijken vorm.

Wat gaan we doen?

• We onderzoeken of het mogelijk is zorg flexibeler in te kopen, waardoor we  

beter kunnen inspelen op de behoeften van de inwoners van Uden. 

• We onderzoeken of we bepaalde vormen van lichtere zorg door middel van een 

goede basisstructuur in de wijken kunnen bieden.

• We willen dat de politie aan tafel zit bij het overleg tussen scholen en zorgaan-

bieders.  

• We bekijken, nu het huidige aanbod voor beschermd wonen in kaart gebracht is, 

wat er nodig is om eventuele toekomstige behoeften te kunnen invullen. 

• We zorgen voor één integrale toegang voor Wmo en Jeugd door medewerkers 

van de gemeente samen met de betrokken instanties. Tevens onderzoeken  

we welke andere disciplines in deze toegang een rol moeten krijgen.  

Wij pakken meer regie.

• We streven naar een naadloze overgang 18-/18 plus.
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We streven naar een inclusieve samenleving

Inwoners van Uden moeten gelijke kansen krijgen om een bijdrage te leveren in  

onze samenleving en een plek te hebben in Uden. Dit gaat om fysieke inclusie en  

om kansen op werk en participatie. 

Wat gaan we doen?

• We voegen ‘dementieproof’ aan de convenantafspraken over aanpasbaar bouwen 

met bouwende partijen.

• We staan open voor nieuwe en creatieve vormen van participatie.

• We investeren in optimale integratie van nieuwkomers uit het buitenland. 

Armoedebeleid 

We gaan voortvarend verder met het onlangs vastgestelde nieuwe Armoedebeleid 

2018 – 2021. Dit beleid zet meer dan voorheen in op de vroeg signalering en  

preventie. We maken nadrukkelijk de kanteling van het bieden van inkomens- 

ondersteunende maatregelen en schulddienstverlening aan de ‘achterkant’,  

naar het voorkomen dat mensen in armoedesituaties terechtkomen. We hebben 

expliciet aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Zij moeten ongeacht  

de gezinssituatie waarin ze opgroeien alle kansen krijgen om zich op sociaal,  

mentaal en fysiek vlak te ontwikkelen.  

Wat gaan we doen?

• We continueren de uitvoering van het armoedebeleid, dat zich kenmerkt door 

preventie en vroeg signalering, bevorderen financiële zelfredzaamheid, integrale 

aanpak en kindpakket/ aandacht voor kinderen in armoede.

• We hebben oog voor stille armoede van (agrarische) kleine ondernemers.  

Minder overhead en meer handen aan het bed

Om de zorg die geleverd wordt vooral ten gunste te laten komen aan de inwoners 

van Uden kijken we kritisch naar de overhead- en administratieve kosten van deze 

zorg. We leggen meer bevoegdheden neer bij de professional en controleren achteraf 

of de doelen bereikt zijn. Hierbij wordt gewerkt vanuit de behoefte van de inwoners. 

Kostenbewustzijn door de professional blijft wel een randvoorwaarde. 

Wat gaan we doen?

• We kijken of het mogelijk is om de overhead van instellingen/aanbieders mee te 

nemen in de selectiecriteria van aanbestedingen.

• We schrappen in onze eigen richtlijnen en regels om zoveel als mogelijk onno-

dige administratieve lasten te voorkomen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen of 

verantwoordingsrichtlijnen. 
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Uden toekomstbestendig 

Duurzaamheidsagenda

Wij gaan door op de ingeslagen weg naar een toekomstbestendig Uden.  

We kiezen er voor om de duurzaamheidsagenda voor de periode 2015 – 2020  

verder uit te voeren. Dat doen we via de principes van de circulaire economie:

• de hoeveelheid afval te verminderen (in 2020 maximaal 75 kg restafval per  

inwoner per jaar) en het hergebruik te verbeteren (cradle to cradle);

• energieneutraal te zijn in 2035 voor de bebouwde omgeving van Uden;

• de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uit te dragen 

naar ondernemers en zelf toepassen binnen de gemeentelijke organisatie.

Omdat de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nu snel gaan, herijken we 

de agenda zodat onze doelen haalbaar blijven. Dat doen we ook om aan de slag te 

kunnen gaan met het onderwerp klimaatadaptatie. Door klimaatverandering nemen 

de extremen in het weer toe. We krijgen steeds vaker te maken met hevige neerslag 

en periodes met hitte en droogte. Hier moet bij ruimtelijke opgaven rekening mee 

worden gehouden. Ook wordt hiervoor aansluiting gezocht energietransitie en de  

stap naar een circulaire economie.   

Wat gaan we doen?

• We evalueren het beleid en de agenda in 2018. We nemen klimaatadaptatie 

daarin mee. 

• Samen met Udenaar de Toekomst stimuleren en ondersteunen we duurzame 

initiatieven uit de Udense samenleving.  

 

Uden  
toekomstbestendig
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Samen werken aan onze leefomgeving

Omgevingswet

De Omgevingswet brengt een ommekeer in de manier waarop het ruimtelijk  

domein wordt ingericht. Uitnodigen van initiatiefnemers in plaats van toelaten is 

daarbij uitgangspunt. Om dit mogelijk te maken, geeft de wet nieuwe instrumenten, 

gewijzigde procedures en veel mogelijkheden voor maatwerk om nieuwe  

ontwikkelingen op gang te brengen. Basisgedachte daarbij is om samen met  

initiatiefnemers en betrokkenen te werken aan ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat gaan we doen?

• We stellen het ambitieniveau voor de sturing van ruimtelijke ontwikkelingen  

voor de toekomst vast.

• We werken aan de implementatie van de Omgevingswet. Dit doen we aan de 

hand van het huidige programma zodat de Omgevingsvisie, het nieuwe  

Omgevingsplan, de omgevingsverordening en de integrale keten vergunning- 

verlening-toezicht-handhaving op de invoeringsdatum in 2021 in werking zijn.

• We leren verder werken met de wet door pilots uit te voeren. Dit doen we in 

nauwe samenwerking met de gemeenteraad en de inwoners.

Gebiedsontwikkeling en grondexploitatie

De Omgevingswet is van invloed op de gemeentelijke aanpak van initiatieven van  

derden en het grondbeleid. Onze rol is steeds meer faciliterend. We grijpen alleen  

in als de gewenste ontwikkelingen niet of onvoldoende van de grond komen.

Samen werken aan 
onze leefomgeving
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Wat gaan we doen?

• We ontwikkelen zo snel mogelijk een bestemmingsplan voor geheel  

Uden-Noord. We willen daar een mix van woningbouw en (boven)regionale 

bedrijvigheid ontwikkelen. Waar mogelijk is het eerder vastgestelde  

Masterplan uitgangspunt. De omwonenden worden betrokken bij de  

ontwikkeling van het bestemmingsplan. 

• We houden de gewenste ontwikkeling van het Sesterpark tegen het licht.  

Uitgangspunt is het huidige plan voor het Sesterpark. We optimaliseren het  

plan in samenspraak met belanghebbenden. We bespreken het type en de  

locatie van de woningen, waarbij de ondergrens 50 woningen is. 

Je leven lang prettig wonen in Uden

Het accent in het woonbeleid komt steeds meer te liggen op duurzame  

verstedelijking en de bestaande woningvoorraad. Wij willen voorzien in de huidige  

en toekomstige woningbehoeften van onze inwoners, onder het motto van:  

‘een leven lang prettig wonen’. Demografisch gezien speelt de vergrijzing een  

grote rol en de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. 
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Daarnaast zetten we extra in op het behouden en aantrekken van jongeren en  

jonge gezinnen en het bevorderen van de doorstroming naar woningen met een  

huur van 700 – 1000 euro. We streven ernaar dat er meer goedkopere en betaalbare 

huurwoningen vrij- en bijkomen voor mensen met een kleine beurs. De diversiteit  

van woningbehoeften neemt toe. We staan daarom open voor nieuwe vormen van 

wonen, zoals mantelzorgwoningen, Tiny houses, partnerwoningen en ‘Hofjes’- 

achtig wonen voor ouderen.

Wat gaan we doen?

• We streven naar passende huisvesting voor een diversiteit aan doelgroepen  

en woonwensen, daarvoor actualiseren we de Woonvisie. 

• We ontwikkelen de komende jaren Eikenheuvel en een uitbreidingslocatie in 

Volkel en Odiliapeel. Dit is noodzakelijk om te kunnen voorzien in de woning- 

behoefte. 

• We vertalen de woonvisie en behoeftenprognoses naar een langere termijn 

woningbouwprogramma, waarbij we vooral kijken naar inbreiding en  

transformatie. 

• We maken jaarlijks prestatieafspraken met Area.

Transformatie en leegstand

Wij stellen ons proactief en faciliterend op. Wij vinden het belangrijk dat lelijke  

plekken in Uden worden aangepakt. We kijken daarbij wel of de transformatie  

past in het gewenste toekomstbeeld. 

Nutsvoorzieningen

We erkennen dat een digitale ontsluiting tot de basisvoorzieningen behoort.  

Op dit moment is een aantal huishoudens en bedrijven in het buitengebied  

nog niet digitaal ontsloten. 

Wat gaan we doen?

• We zetten ons actief in om het buitengebied digitaal te ontsluiten. We zetten  

het al gestarte onderzoek naar adequate digitale mogelijkheden voort.  

We maken op basis van de uitkomsten van het onderzoek een keuze.
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Financiën  
op orde

Financiën op orde

Gelijke lasten voor inwoners en bedrijven

De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in balans. Structurele uitgaven beta-

len we uit structurele inkomsten. Uden heeft een sluitende begroting, met voldoende 

ruimte om tegenvallers op te vangen. De gemeentelijke producten en de afvalstof-

fenheffing zijn kostendekkend. Uitgangspunt is dat de lasten voor onze inwoners en 

bedrijven (inclusief OZB) op het huidige niveau blijven. Er vindt alleen een inflatiecor-

rectie plaats. We willen jaarlijks een positief oordeel van onze financieel toezichthou-

der Provincie Noord-Brabant en een goedkeurende verklaring van de accountant op 

onze jaarrekening.

Om in de toekomst qua informatie- en communicatietechnologie (ICT) op orde te blij-

ven, is besloten een intensieve samenwerking met de gemeenten Landerd, Bernheze 

en Oss (ofwel BLOU) te onderzoeken. 

Wat gaan we doen?

• We beoordelen het onlangs opgestelde transitieplan voor de ICT-samenwerking 

(BLOU) op kwaliteit en betaalbaarheid. Daarna bepalen we of en hoe we verder 

gaan.

• We vergroten de kansen van lokale ondernemers bij inkoop en aanbesteden.
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Een dienstbare gemeente die de inwoner betrekt

Uden, een dienstbare gemeente

In een dienstbare en gastvrije gemeente voelt de inwoner zich welkom, gehoord en 

betrokken. Voor de gemeentelijke organisatie gaat het over de kernwaarden bereik-

baar, toegankelijk en betrouwbaar.

We streven naar excellente dienstverlening voor en in samenwerking met inwoners, 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We leggen de lat hoog en realiseren 

ons dat dit een continu proces van verbetering betekent. De behoefte en wensen 

veranderen, de dienstverlening moet daarin mee. 

Speerpunten zijn:

• Mensgericht en generatiegericht klantencontact (‘met wie heb ik te maken, wat 

wil die persoon/organisatie van mij en wat kan ik er aan doen om dat zo goed 

mogelijk te doen?’);

• Dienstverlening op maat (vraag- en oplossingsgericht in plaats van procesge-

richt);

• Bereikbaar en toegankelijk bestuur;

• Administratieve lastenvermindering (regels schrappen of vereenvoudigen);

• Professionele klachtenafhandeling;

• Transparantie (zeggen wat je doet en doen wat je zegt);

• Integraliteit (afdeling overstijgende dienstverlening).

Een dienstbare 
gemeente die de 
inwoner betrekt
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In een gastvrije organisatie voelt niet alleen de gast zich welkom, maar ook de dienst-

verlener. We richten de organisatie daarom zo in, dat de medewerker zich kan en wil 

ontwikkelen op het gebied van excellente dienstverlening en de mogelijkheden krijgt 

om werkelijk dienstbaar en klantgericht te zijn. Dit vertaalt zich in oprechte aandacht, 

flexibiliteit, inlevingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden. We leren van 

anderen en maken gebruik van benchmarking om de voortgang te controleren. 

Bestuur en burgerparticipatie

Wij zien een fusie van Uden en Landerd als een eerste stap om onze bestuurskracht 

te versterken en balans in de regio te brengen. We willen graag het commitment 

aangaan. Wij betrekken inwoners, bedrijfsleven en organisaties bij dit traject.

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ staan we open voor een jeugdgemeen-

teraad. Dit kan verrassende en nuttige ideeën opleveren.

We vinden het belangrijk de controlerende rol van de raad te versterken, door de raad 

meer inzicht te geven in de bestuurlijke onderhandelingen rondom gebiedsontwikke-

lingen.

Er is de afgelopen jaren veel gedaan rond democratische vernieuwing en burger- en 

overheidsparticipatie in Uden. Aansprekende voorbeelden zijn: de G1000, Udenaar 

de Toekomst, de dialoog in Markant over het vluchtelingenvraagstuk, de Omgevings-

visie, burgerparticipatie bij de gemeentebegroting en de meer dan 100 inwonersini-

tiatieven. Terugkijkend kunnen we stellen dat de visie Udenaar de Toekomst (2012) 

veel energie heeft gegeven en losgemaakt. Steeds meer inwoners vonden elkaar en 

realiseerden mooie projecten. Ook het samenspel tussen gemeente, inwoners en 

organisaties heeft toen een boost gekregen. 

We gaan verder op de ingeslagen weg. We hebben oog voor het aangeven van goed-

gekeurde inhoudelijke en proceskaders met voldoende ruimte aan het begin van (bur-

gerparticipatie)projecten. We maken daarbij gebruik van kennis en kunde in Uden. 

Wat gaan we doen?

• We maken ons hard voor opschaling. Wij zijn voorstander van onderhandelingen 

met Landerd, op basis van wederzijds commitment en gelijkwaardigheid, om 

te fuseren met Uden. We zien de fusie met Landerd als een eerste stap om te 

komen tot een Maashorstgemeente. 

• We stellen capaciteit en/of budget beschikbaar voor een jeugdgemeenteraad als 

daar behoefte aan is. 

• We laten bij gebiedsontwikkelingen altijd een onafhankelijke  taxatie uitvoeren 

die marktconformiteit moet aantonen. We starten dit jaar een pilot. De raad krijgt 

een procesverslag van de (bestuurlijke) onderhandelingen rondom gebiedsont-

wikkelingen. In dit verslag staat onder meer: wat was de gevolgde werkwijze, 

welke type gesprek is wanneer en met wie gevoerd én wie was beslissingsbe-

voegd?  Na een jaar evalueren we deze pilot. 
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Portefeuilleverdeling college  

Burgemeester Henk Hellegers

Bestuurlijke organisatie en coördinatie

Intergemeentelijke samenwerking

Bestuur in de regio/ opschaling (samen met wethouder Van Heeswijk)

Openbare orde en veiligheid

Communicatie, representatie en jumelage

Burgerparticipatie

Algemene juridische zaken, levenszaken en interne zaken

Integrale handhaving

Defensie en vliegbasis

Dierenwelzijn

BHIC

Wethouder Gijs van Heeswijk

1e Locoburgemeester

Onderwijs (inclusief WEB en onderwijshuisvesting)

Jeugd

Kinder- en peuteropvang

Volksgezondheid

Leerlingenvervoer 

Economie (beleid)

Uitgifte bedrijventerreinen (inclusief bedrijfscontacten en SBBU/ UOV De Kring)

Winkelcentrumbeleid (inclusief reclamebelasting en SUP) 

Citymarketing 

Evenementen, kermis en markten

Toerisme en recreatie

Bestuur in de regio/ opschaling (samen met de burgemeester)

Wethouder Franko van Lankvelt

2e Locoburgemeester

Verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer/ HOV, GVVP, parkeren)

Natuur en landschap (inclusief De Maashorst)

Ruimtelijke ordening (inclusief transformatie en leegstand, WABO/ VTH)

Implementatie Omgevingswet 

Wonen/ volkshuisvesting (inclusief prestatieafspraken Area)

Milieu en volksgezondheid (ruimtelijke aspecten van volksgezondheid) en ODBN

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Financiën (P&C-cyclus, accountant, BIZOB en BSOB)

Portefeuilleverdeling  
college
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Wethouder Ingrid Verkuijlen

Sport

Cultuur

Inrichting openbare ruimte (projecten, waaronder herinrichting Marktstraat)

Beheer openbare ruimte (inclusief beheer sportvelden)

Water

Afval en riolering

Nutsvoorzieningen

Organisatieontwikkeling

Informatievoorziening en –beveiliging

Dienstverlening (Telefonie, KCC)

Wethouder Maarten Prinssen

Wmo (inclusief welzijn, ouderen en gehandicapten)

Schulddienstverlening

Participatiewet (inclusief arbeidsmarktbeleid)

Armoedebeleid

Statushouders/ inburgering

Wijkontwikkeling, gebiedsteams en wijkplatforms (inclusief MFA’s)

Eigendommen, vastgoed en accommodatiebeleid

Gebiedsontwikkelingsprojecten

Grondbedrijf
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