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VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID
Ons doel is een Maashorstgemeenschap waarin we elkaar begroeten, ontmoeten en
oprecht belangstelling tonen naar elkaar. Waar iedereen naar vermogen een steentje
bijdraagt en ideeën naar voren brengt. Een omgeving waar we fijn wonen en werken met
respect voor elkaar en onze omgeving. Een gemeente waarin inwoners zich gehoord en
gezien voelen.
In de toekomstvisie van de gemeente Maashorst staat gastvrijheid centraal. Maar wat
betekent dat nu eigenlijk? Bij gastvrijheid denken we vaak in eerste instantie aan de relatie
tussen de gemeente en haar bezoekers. Of dat nu een toerist is die een paar dagen naar
De Maashorst gaat of een gast in één van onze winkelcentra of horeca. Het CDA wil extra
betekenis geven aan gastvrij. Voel je je als inwoner ook echt welkom in de gemeente of
gemeenschap? Hoe wordt je benaderd door een medewerker, hoe voel je je thuis in je wijk
of dorp, mag je zijn wie je bent? Verwelkom je ook anderen, hoe gaan we met elkaar om?
Een medewerker van de gemeente voelt zich welkom als hij of zij zelf beslissingen kan
nemen waarmee de inwoner verder komt. Een ondernemer voelt zich welkom als vragen
snel en doelgericht beantwoord worden. De inwoner voelt zich welkom als er geluisterd
wordt en zij zelf kunnen bepalen hoe zij hun (sociale) omgeving inrichten. Wij willen
bijdragen aan een open en energieke gemeente. Die naar belangen van individuen kijkt,
maar ook naar de belangen van dorp of wijk. De gemeente is daarbij ondersteunend.
Bewoners komen met initiatieven, de gemeente toetst deze aan belangrijke normen zoals
veiligheid en eerlijke verdeling. In de nieuwe gemeente gaan we beleid ruimer formuleren
zodat er meer ruimte komt voor onze inwoners om initiatieven te ontplooien. Politiek gaat
over samen de schouders eronder zetten, doelen nastreven, leren van fouten en besluiten
nemen. Daarbij vinden we het belangrijk dat er lef getoond wordt. No guts, no glory! We
hebben de afgelopen tijd veel met mensen gesproken over wat zij belangrijk vinden voor
de nieuwe gemeente. Daarmee gaan we aan de slag. Voortvarend, verbindend en met
oog voor de menselijke maat. Zoals de inwoners van Uden en Landerd dat van ons
gewend zijn.
Onze 'rode draad' is daarbij:
Voel je welkom
Verbondenheid
Veiligheid
Verantwoordelijkheid
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WAT HEBBEN WE BEREIKT?
De afgelopen jaren heeft het CDA laten zien dat we ons vastbijten in veel onderwerpen en
uitdagingen. We bereiken daarmee ook resultaat. Dat doen we door steeds een brede
meerderheid te zoeken in de gemeenteraad. De samenwerking die we daarbij zoeken met
andere partijen wordt erg gewaardeerd. Die samenwerking is cruciaal voor de toekomst
van onze nieuwe gemeente. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!
•

Op initiatief van het CDA heeft de gemeente Uden het Schone lucht Akkoord
ondertekend.

•

Digitale ontsluiting buitengebied wordt na jarenlange inzet door CDA gerealiseerd.

•

Knelpunten A50 wordt aangepakt; het Rijk stel 30 miljoen beschikbaar.

•

Inclusie concreet maken: We zorgen voor blindengeleidelijnen in de Marktstraat.

•

Dankzij een oproep van het CDA Uden werd de nieuwe verlichting van de
Petruskerk een concreet plan.

•

Aansluiten bij ontwikkeling snelfietsroute Oost-West (vanaf Gennip), genaamd
‘F264 Duits Lijntje’

•

Al in een vroeg stadium vroeg het CDA aandacht voor veiligheid in de Maashorst,
waardoor de evaluatie veiligheid Grote Grazers sneller aan de orde kwam.

•

Het CDA neemt verantwoordelijkheid en zet zich actief in om het proces en de
kosten bij grote projecten beter te bewaken.

•

Veiliger oversteek MC Uden (Loopkantstraat).

•

De jeugdagent is weer actief.

•

Het CDA leverde vanuit raden en college een belangrijke bijdrage aan de
totstandkoming van de Woonvisie.

•

Het CDA heeft kernenbeleid geagendeerd.

•

We vragen continue aandacht een voor inclusieve gemeente.

•

Er zijn voor wat betreft woningbouw concrete ontwikkelingen en plannen in gang
gezet op Park Maashorst, Eikenheuvel, De Ruiter, Sesterpark en Volkel.

•

We vroegen en kregen aandacht voor verkeersoverlast Odiliapeel.

•

Enzovoort…
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DE KRACHT VAN ‘SAMEN’
Wanneer het over meedoen

en meebeslissen gaat…

dan zien we dat mensen veranderen, de maatschappij verandert en de lokale democratie
ook. De mens levert een positieve bijdrage aan zijn leefomgeving en dat op z’n eigen
manier. De inwoners van Uden en Landerd zijn heel goed in staat om samen te werken en
om samen te beslissen. Het CDA neemt bewonersparticipatie serieus en benut de kennis
en kunde van de inwoners optimaal! Bij een herindeling maken mensen zich vaak zorgen
over de afstand tussen inwoner en bestuur. Die zorg snappen wij en investeren juist

daarom in de kracht van de kernen en de verbinding met het bestuur.
• Breed gedragen kernenbeleid.
Het CDA gaat voor gelijkwaardigheid van alle kernen, eigen kracht en identiteit voorop.
De verbindende kracht van de gemeente zit in de diversiteit van de kernen. Die
diversiteit moeten we koesteren. Tegelijkertijd weten we ook dat juist de kleinere kernen
het vaak het lastigst hebben. Een krachtig kernenbeleid zorgt ervoor dat plannen en
ontwikkelingen van onderaf komen. In dit kernenbeleid leggen we vast hoe de dorpen
en wijken vertegenwoordigd worden en hoe er wordt samengewerkt met organisatie,
raad en college. We laten aan de inwoners over hoe ze daar invulling aan willen geven.
Voorzieningen moeten op peil blijven of worden verbeterd. Dat doen we

samen

met de bewoners. Van onderaf. We werken de functie en rol van initiatiefgroepen of
dorpsraden verder uit. Hierbij is het uitgangspunt dat er geen ‘politisering’ mag
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plaatsvinden. Er komt een vast budget per kern (of stadsdeel) voor ontwikkeling van
plannen en activiteiten.
• Samen maken we de openbare ruimte.
We betrekken de inwoners bij de inrichting van de openbare ruimte. Zelf meebeslissen
over onderhoudsniveau, inrichting en beeld. Kostenbewustzijn, duurzaamheid en een
terugtredende overheid zijn daarbij onze uitgangspunten. Voor de inrichting van wijk of
dorp komen we niet met afgetimmerde plannen waar de bewoner nog iets van mag
vinden. We betrekken de inwoner in de planfase. In plaats van te praten over kaders
maken we afspraken over de mogelijkheden. We maken een schets en gaan met de
buurtbewoners in gesprek over de ervaringen in hun wijk, hun zorgpunten, gewenste
verbeterpunten en behouden wat gewoon goed is. De openbare ruimte is van ons
allemaal!
• Benutten lokale kennis.
Lokale ondernemers, inwoners, vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk leven
en specialisten adviseren het lokaal bestuur. We gaan minder externe adviesbureaus
inhuren.
• Jongeren worden gehoord en gezien.
De relatie tussen jongeren en politiek kent veel uitdagingen. En dat terwijl jongeren heel
goed weten hoe zij over hun omgeving, inspraak en vooral toekomst denken.
Lidmaatschap van een politieke partij is voor ons geen noodzaak om die stem te laten
horen. We ondersteunen de initiatieven voor een Jongerenraad die gevraagd en
ongevraagd adviseert. Het CDA houdt de gemeente Maashorst aantrekkelijk met goede
voorzieningen, toegankelijk onderwijs en uitgaans- en sportmogelijkheden.
• Jeugd- en jongerenwerk.
Het (toekomstig) geluk van jeugd en jongeren is een maatschappelijke opgave die
vraagt om een goede dialoog. Praten met jongeren en plaats van over jongeren is
daarbij van cruciaal belang. Om goed jongerenwerk te kunnen realiseren is scherp
opdrachtgeverschap van en het pakken van de regie door de gemeente noodzakelijk.
Jongerenwerk heeft een belangrijke rol in de signalering en uitvoering. We investeren
niet alleen in goede communicatie (driehoek jeugdwerk, gemeente en onderwijs), maar
ook in de daadkracht van jongerenwerk. We trekken het aantal fte’s in het jongerenwerk
op naar het landelijk gemiddelde. We beperken waar mogelijk de overheadkosten.
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• Lokaal nieuws, lokale omroep.
De lokale omroep heeft de afgelopen jaren laten zien heel goed in staat te zijn om het
lokale nieuws onder de aandacht te brengen. Met niet alleen tv uitzendingen, maar ook
met middelen als een nieuwsapp en interactieve site wordt veel gedaan om de
inwoners snel te informeren. Juist in coronatijd heeft dat zijn nut bewezen. Ook over
zaken die te maken hebben met het lokaal bestuur en gemeentelijke informatie gaan de
lokale omroepen positief kritisch om. Het CDA ondersteunt de lokale omroep.
• Doe wat je zegt en zeg wat je doet!
Als je betrokkenheid van inwoners wilt moet je als overheid transparant zijn. Dat
betekent dat de gemeente inwoners beter en vaker moet informeren over lopende
projecten, plannen en stand van zaken bij vergunningsaanvragen. Proactief en
duidelijk!
• Ruim baan voor de MFA’s!
Naarmate mensen ouder worden en meer fysieke problemen krijgen, hebben ze minder
contact met anderen. En omdat ze minder mobiel worden, zoeken ze het contact ook
minder op. Het CDA wil er zijn voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. We
zorgen voor adequate voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen
die zelfstandig blijven wonen. Het MFA (multifunctionele
accommodatie),‘ontmoetingsplein’ en dorpshuis is daarbij een belangrijke schakel
gebleken. We gaan met de MFA’s in gesprek over de vraag wat zij nu echt nodig
hebben om de verbindende factor te zijn en vooral te blijven. Het ‘concept ‘Muzemobiel’
breiden we uit naar een netwerk waarbij alle MFA’s zijn aangesloten. Gezien de
ontwikkelingen van bevolkingssamenstelling, sociale samenhang en groei die UdenZuid de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, wil het CDA dat in Uden-Zuid een nieuw
MFA gerealiseerd wordt. Uitgangspunt is dat de inwoners nadrukkelijk aan zet zijn bij
de ontwikkeling en exploitatie.
• Meedoen in de digitale samenleving.
De ontwikkelingen in de digitale samenleving gaan snel. De digitale vaardigheden van
velen worden vaak onderschat. Het is geen onwil, maar soms gaan de dingen nu
eenmaal te snel. Digitale toepassingen van de gemeente moeten geschikt zijn én
blijven voor personen die digitaal minder vaardig zijn. Er moet een blijvend vangnet zijn
voor mensen die daar behoefte aan hebben. Digitaal waar mogelijk en traditioneel waar
gewenst. Maak maatwerk met informatie en participatie!
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• Inclusief en divers.
In de gemeente Maashorst moet iedereen mee kunnen doen! Lokale inclusie is geen
rapport, maar een grondhouding. Dit betekent investeren in toegankelijkheid, écht
luisteren naar verschillende wensen en behoeftes en respect voor de verschillen. De
Lokale Inclusie Agenda gaan we nog meer concretiseren en herkenbaar maken. We
hebben daarbij aandacht voor ‘botsende belangen’ en komen er samen uit. We
ondersteunen initiatieven op het gebied van LHBTQ+ acceptatie zoals Club Abstract. In
de gemeente Maashorst mag je zijn wie je bent! We betrekken zo veel mogelijk mensen
bij het sociale en maatschappelijke leven. In onze maatschappij van ‘druk en digitaal’
dreigen groepen mensen buiten de boot te vallen. Er komen budgetten voor initiatieven
en projecten die zorgen voor minder eenzaamheid, minder armoede en minder
beperkingen als gevolg van gezondheidsproblemen. In de gemeente Maashorst
hebben we Oog voor elkaar! Iedereen heeft kwaliteiten, maar deze sluiten niet altijd aan
bij de behoefte van het reguliere bedrijfsleven. Daarom zijn wij voor het creëren van
beschermde werkplekken en juichen we initiatieven voor sociaal-maatschappelijk
ondernemen van harte toe.

• Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij.
Wat zou onze samenleving zijn zonder vrijwilligers? Vrijwilligerswerk maken we
aantrekkelijker en nemen we mee in maatwerkaanpak van de participatiewet (verplichte
tegenprestatie). We stimuleren jongeren om vrijwilligerswerk te doen in de
ouderenzorg. Het CDA is voor een gemeente die vragen stelt: “Wat heb jij nodig om je
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vrijwilligerswerk goed te kunnen blijven doen?”
• Dialoog over maatschappelijke opgaven.
We hebben als gemeente vaak de neiging om aan de slag te gaan met visies, beleid en
vervolgens plannen. De maatschappij waarin we leven vraagt echter ook om dialoog
over maatschappelijke opgaven. Wat vinden de inwoners nu écht belangrijk? Waar
willen we naartoe met de inrichting van onze gemeente, wat vinden we van de
ontwikkelingen in de jeugdzorg en onderwijs, hoe zien inwoners de lokale democratie,
wat willen we op lokaal niveau wel of juist niet doen voor het klimaat en het milieu? De
G1000 in Uden enkele jaren geleden stimuleerde velen om in de jaren daarna te
werken aan participatie en doe-democratie. Het CDA wil snel gaan bespreken hoe we
dit samen uit kunt rollen in de kernen om daarmee de continuïteit te kunnen borgen.
• Geen coalitie – maar raadsprogramma.
Het CDA vindt verbinding belangrijk. Ook of zelf juist in de gemeenteraad. We willen af
van de afgetimmerde coalitieakkoorden. De inwoners vragen om beslissingen en visie,
niet om geduw en getrek tussen oppositie en coalitie. Daarom nemen wij het initiatief
voor een raadsprogramma in plaats van een coalitieprogramma. Juist in de startfase
van onze nieuwe gemeente is het belangrijk dat alle neuzen zoveel mogelijk dezelfde
kant op staan. We kijken daarbij naar maatschappelijke opgaven en sturing op
hoofdlijnen. De toekomstvisie van de gemeente Maashorst is de leidraad.
• Gemeente Maashorst… of toch anders?
De afgelopen paar jaar zijn we druk bezig geweest met de toekomstplannen voor de
nieuwe gemeente, die vanaf januari gemeente Maashorst heet. De nieuwe
gemeenteraad bepaalt samen met de inwoners of deze naam zo blijft of dat er een
andere breed gedragen naam moet komen. We doen dit aan de hand van een
zorgvuldig proces.
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WONEN IN EEN GEZONDE, VEILIGE EN
FIJNE OMGEVING
Wanneer het over wonen gaat…
praten we niet alleen over ‘het dak boven je hoofd’ maar ook over ‘goei leven’, werken en
recreëren. Maar hoe kun je ergens wonen als er geen betaalbaar aanbod is van
woningen? Wat nodig is is een goede mix van huur en koop, van sociale huurwoning tot
luxe appartement, voor diverse doelgroepen. De Woonvisies die in de gemeentes Uden
en Landerd zijn vastgesteld bieden mooie uitgangspunten, maar daarmee zijn we er nog
lang niet. Er moet gewoon gebouwd worden!
• Wij houwen van bouwen!
“De komende jaren wacht Brabant nog een behoorlijke woningbouwopgave. Tot 2030
zal de woningvoorraad nog met 120.000 woningen moeten toenemen, oftewel zo’n
12.000 woningen per jaar”. (bevolkingsprognose.brabant.nl)
Daar kunnen we in de gemeente Maashorst wel wat mee! Dat er genoeg woningen
gebouwd moeten
worden en snel, dat is
duidelijk. Daarom
hebben we ook
afgesproken dat we
gaan versnellen. Dus
gemeente, pak je rol
en zorg vooral voor
het versneld
realiseren van
specifieke
woonvormen als tijdelijke woningen, tiny houses, woon-zorgcombinaties en sociale
huurwoningen.
• We waarderen de verschillen.
We zorgen voor aandacht en middelen voor het onderzoeken en realiseren van gepaste
woonvormen en –locaties voor verschillende bewonersgroepen. We zoeken daarbij naar
mogelijke combinaties van jeugd en ouderen en mogelijkheden voor ouderen om langer
goed en veilig in hun oude huis en vertrouwde omgeving te blijven wonen, denk aan
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generatiewonen en horizontale woningsplitsing. We gaan actief aan de slag met
particuliere initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld woongroepen voor ouderen en
faciliteren alternatieve concepten als ‘kolat’ (koop later) woningen.
• Bouwen naar behoefte.
We maken werk van ‘naar behoefte wonen’ voor ouderen, in het bijzonder in de kleinere
kernen. Niet van achter het bureau met demografische statistiek, maar in gesprek met
degenen waarover het gaat! Die behoefte gaat niet alleen over type woningen maar ook
over de inrichting wanneer bijvoorbeeld dementie een rol gaat spelen.
• Het mag best anders.
Het CDA blijft bouwen voor een brede doelgroep aan de toekomst. Bij alle nieuwe
woningbouwprojecten kijken we naar toekomstbestendigheid, duurzaamheid,
betaalbaarheid én creativiteit. Het mag ánders!
• Balie-bouwvergunning.
Langdurige en ingewikkelde procedures bij particuliere bouw- of verbouwvergunningen
zorgen voor oponthoud, irritatie en kosten. We gaan daarom aan de slag met het
ontwikkelen van een balie-bouwvergunning, waarbij een inwoner met een door een
erkend architect of ontwerper gemaakt voorstel zonder de ‘ambtelijke molen’ direct aan
de balie van het gemeentehuis een bouwvergunning kan krijgen. Controle op naleving
vindt steekproefsgewijs plaats.
Wanneer het over veiligheid gaat…
ontstaat vaak veel discussie. Omdat veiligheid een breed begrip is en omdat bij veiligheid
het gevoel vaak leidend is. Criminaliteitscijfers kunnen laag zijn en toch durven ouderen ’s
avonds de straat niet meer op. Wij vinden dat iedereen zich veilig moet voelen in de
gemeente Maashorst. Dat bereiken we met een goede basis van voorzieningen, genoeg
politiemensen en BOA’s, die uitgerust zijn op hun taak én een handhavende overheid. En
veiligheid kunnen we vooral samen bereiken door verantwoordelijkheid te nemen. Daarom
doorgaan met preventieprogramma’s en melding van overlast en onveilige situaties zo
gemakkelijk mogelijk maken.
• Actieplan veiligheid.
Speciaal voor ouderen en kwetsbare groepen willen we een breed actieplan veiligheid
ontwikkelen, waarin aandacht wordt geven aan bijvoorbeeld rook- en

13
koolmonoxidemelders, voorkomen van oplichting etc.
• Overlast voorkomen en aanpakken.
Wet- en regelgeving staan soms haaks op probleemoplossing. Overlast gevende
jongeren en jeugdgroepen pakken we aan. Streng waar nodig, maar ook met aandacht
voor individuele problematiek. Een goede jeugdagent beschikt enerzijds over autoriteit
(handhaving) en anderzijds over een goede relatie en gevoel met de jeugd. Daarom
moet de jeugdagent blijvend en gemeentebreed worden ingezet. Voor wat betreft
rommel en vuil op straat pakt de gemeente een actieve rol in handhaving, voorlichting
en positieve gedragsbeïnvloeding. Op drukke plaatsen moeten herkenbare afvalbakken
komen, ook bij parkeer- en rustplaatsen in de natuur. We zien steeds vaker dat mensen
met elkaar zwerfvuil opruimen. Hulde aan die inwoners van onze gemeente!
• Veilig naar school.
We maken een goede analyse van kwetsbare en onveilige plaatsen in de hele
gemeente en gaan daarmee concreet aan de slag. Samenwerken met Veilig Verkeer
Nederland en de verkeersouders om verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren is
van groot belang. Veiligheid van kinderen is geen punt van discussie!
• Veilig verkeer in het buitengebied.
Sinds de jaren ‘50 is er weinig veranderd aan het wegennet in het buitengebied. Terwijl
het gebruik wel toegenomen is. Ook zijn de agrarische voertuigen groter geworden, het
lokale transport geïntensiveerd, het (recreatieve) fiets en wandelverkeer is toegenomen,
evenals het woon-werkverkeer. Deze
verkeersstromen leveren altijd een
spanningsveld op bij gezamenlijk
gebruik. We gaan de inrichting van
de wegen aanpassen aan het
gebruik, onder andere door het
gebruik van grasstenen, met
specifieke aandacht voor veiligheid
en duurzaamheid.
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• Veiliger en vaker op de fiets.
We gaan de inwoners van
Uden verleiden om de fiets
vaker te gebruiken. We
maken gebruik van ‘slimme’
technieken en methodes die
het fietsgedrag positief
beïnvloeden en door
uitbreiding van een veilig,
fietsgericht netwerk van
herkenbare wegen en
(snel)fietspaden. Het
managen van verschillende
verkeersstromen binnen het
fietsgebruik (denk aan de ebike, mountainbike etc.)
vormt een grote uitdaging. Hier
moeten we beleid op gaan ontwikkelen. We zoek naar een alternatief voor de
varkensruggen. Het principe ‘shared space’ moet wat het CDA betreft nog eens goed
tegen het licht gehouden worden.
Wanneer het over gezondheid gaat…
heeft de gemeente een belangrijke rol, maar kan die alleen vorm geven in samenwerking
met alle inwoners en bedrijven. Een gezonde omgeving is onlosmakelijk verbonden met
milieu en klimaat. Ook op lokaal niveau kunnen en moeten we er aan werken dat dat ook
de generaties na ons nog gezond en veilig kunnen leven.
• Maashorst Hartveilig.
Wie buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgt, heeft veel meer kans om te overleven
dan 20 jaar geleden. De kans op overleving hangt onder andere af of er ter plekke kon
worden gereanimeerd. De eerste 6 minuten zijn daarbij cruciaal, omdat de kans op
overleving dan het grootst is. In Uden en Landerd zetten veel vrijwilligers zich in om
ervoor te zorgen dat er een goede dekking is met AED’s en mensen die kunnen
reanimeren. Ze doen dit voornamelijk met sponsoring en deels met een vergoeding
vanuit de RAV (Regionale Ambulance Voorziening). De gemeente Maashorst moet
investeren in een optimale dekking (minimaal 1 AED in een straal van 500 meter) en
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ondersteunt de vrijwilligersorganisaties met subsidie. Samenwerking tussen die
organisaties is daarbij belangrijk.
• Samen zorgen.
In de gemeente Uden is de afgelopen jaren een start gemaakt met het zogenoemde
‘Netwerk van voorzieningen’. De kracht van dit netwerk zit in de verbinding tussen
verschillend instanties, gemeente en inwoners. Het zorgt voor preventie en
vroegsignalering. Het CDA wil dit netwerk verdiepen en uitbreiden. We zoeken daarbij
naar aansluiting bij zorgcoöperaties en andere lokale zorginitiatieven. Als de lokale
overheid wil, kan de samenleving meer.
• Drugs, alcohol en jongeren.
De toename van het drugsgebruik onder jongeren is zorgelijk. Het CDA wil dat de
gemeente transparant is in de problematiek en actief meewerkt in preventie- en
bewustwordingsprogramma’s. We bespreken samen (als samenleving en bestuur) wat
de norm zou moeten zijn. We luisteren daarbij naar de experts. Het CDA is voor een fijn
uitgaansleven voor jongeren (onbezorgd, gezellig en uitdagend), maar streng op
handhaving daar waar het om alcohol- en drugswetgeving gaat.
• Jeugdzorg en WMO.
In het sociaal domein en in het bijzonder de Jeugdzorg en WMO is de laatste jaren veel
veranderd. De transitie heeft nog niet geleid tot het resultaat wat we voor ogen hadden.
Het CDA wil met de samenleving, dus van onderaf komen tot een sociaal domein
waarin mensen zich echt gezien en gehoord voelen. Het toekomstig beleid is gericht op
het individu. We leveren zoveel mogelijk maatwerk en stoppen met het optuigen van
organisatorische ‘kerstbomen’. Daarmee leveren we een bijdrage aan de
betaalbaarheid en de effectiviteit. De gemeente (vaak samenwerkend in de regio) krijgt
meer inzicht en stem in de kostenstructuur van aanbieders. We zetten een forse rem op
het creëren van een hulpvraag en gaan beter investeren in de feitelijke hulp en
ondersteuning.
• Gezondheid en lokaal beleid.
Het RIVM geeft aan dat een gezonde leefomgeving wordt ervaren als prettig en
uitnodigend tot gezond gedrag. De druk op gezondheid is zo laag mogelijk. Deze
leefomgeving is schoon, heel en veilig, nodigt uit tot bewegen, spelen en sporten;
stimuleert fietsen, wandelen en gebruik van openbaar vervoer en zorgt voor een goede
bereikbaarheid. Zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en houdt rekening met de
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behoeften van (toekomstige) bewoners en specifieke bevolkingsgroepen (kinderen,
ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en lagere inkomensgroepen). Een gezonde
leefomgeving heeft een goede milieukwaliteit (geluid, lucht, bodem en externe
veiligheid). Wat het CDA betreft pakt de gemeente proactief haar rol waar het de
gezonde leefomgeving van de inwoners betreft. De nieuwe Omgevingswet biedt daarbij
kansen. We kijken bij nieuwe ontwikkelingen steeds naar dit gezondheidsaspect en
kiezen daarbij voor een eerlijke verdeling.
• Sport.
Voor veel verenigingen is huisvesting een belangrijke kostenpost. Door de gevolgen
van Covid-19 komen veel clubs financieel in zwaar weer. Opzeggingen van leden die
als gevolg van de maatregelen niet kunnen gaan sporten en minder sponsoring als
gevolg van de economische gevolgen van de coronacrisis vormen een bedreiging voor
de continuïteit. We richten een taskforce sport op, die de gevolgen in beeld moet
brengen en een actieplan opstelt. ‘Sportieve concurrentie’ tussen verenigingen maakt
sport uitdagend, competitief en hoort bij onze cultuur. Samenwerking van de
organisaties kan er juist voor zorgen dat geld beter en effectiever besteed wordt.
Wanneer sportverenigingen hun krachten bundelen, door bijvoorbeeld gebruik te
maken van elkaars faciliteiten, gezamenlijke inkoop, afvalinzameling enzovoort kan een
grote efficiencyslag worden gemaakt. De gemeente neemt daarin het initiatief en maakt
de verbinding. De verenigingen zorgen voor de uitwerking en uitvoering.
• Sport skatebaan
In relatie tot (semi) professionele sportbeoefening willen wij, naast de recreatieve
skatebanen en in samenwerking met sportverenigingen komen tot de realisatie van een
sport skatebaan.
• Onderwijs.
Het CDA wil zorgen voor een goede keuze in kwalitatief onderwijs. Met de nieuwe
gemeente Maashorst krijgen we de mogelijkheid om als ‘het groene hart van de regio’
een bijzondere aantrekkingskracht te krijgen op MBO scholen op het gebied van groen,
zorg en vrijetijd. Het project Hybride Leeromgeving laat zien dat bedrijven in onze
gemeente bereid zijn om te investeren in vernieuwende vormen van onderwijs. De
gemeente moet dat blijvend ondersteunen.
• Duurzaamheid en klimaatadaptatie.
Duurzaamheid is en klimaatadaptatie zijn voor het CDA Uden belangrijk uitgangspunten
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bij de ontwikkeling van plannen en projecten. Vaak zijn deze onderwerpen vooral
landelijk en regionaal gestuurd. Het CDA wil en kan als grootste lokale partij met een
provinciaal en landelijk netwerk een actieve rol spelen. Op lokaal niveau zien we een
aantal uitdagingen die we vooral samen aan moeten gaan. We zijn ons bewust van de
urgentie en zoeken voortdurend naar mogelijkheden en zien tegelijkertijd dat we daar
veel partijen bij nodig hebben. We doen daarbij een beroep op de verantwoordelijkheid
van iedereen, binnen de eigen mogelijkheden en in ‘behapbare’ stappen. We
benoemen hier een aantal belangrijke aandachtspunten:
-

meer groen in tot nu toe ‘versteende’ gebieden als het centra en
industrieterreinen

-

benutten van gevels en daken voor energieopwekking

-

innovatie stimuleren, bijvoorbeeld opslag elektriciteit en doorontwikkeling
productie waterstof uit zonne-energie

-

zuinig ruimtegebruik belangrijk: zonnevelden tijdelijk aanleggen(20 jaar) daar
waar ze de minste impact hebben

-

continu blijven volgen van innovatieve hernieuwde energiebronnen zoals
bijvoorbeeld geothermie

-

waterstof als onderdeel van energiemix

-

goede en eenvoudige informatie voorziening voor inwoners die
duurzaamheidsmaatregelen willen treffen

• Waterproblematiek.
Volgens het CDA wordt het probleem watervoorziening en -beheersing alsmede de
afnemende grondkwaliteit onderschat. Deze problematiek wordt door het CDA vooral
regionaal op de agenda gezet. Door middel van acties en informatie stimuleren we
inwoners om hun directe omgeving te ‘vergroenen’ (minder tegels, meer tuin).
• Meetnetwerk.
Om goed te kunnen meten of wordt voldaan aan luchtkwaliteitsnormen is een goed
meetnetwerk noodzakelijk. Onlangs zijn afspraken gemaakt over het toevoegen van
een extra RIVM-meetpunt. Op basis van de data die dit oplevert, gaan we investeren.
Wanneer het over veranderingen

in de samenleving gaat…

gaat het CDA voor van houvast en verbinding. We merken allemaal dat mensen weliswaar
streven naar vooruitgang, maar ook bang zijn om het vertrouwde te verliezen. Als lokaal
CDA zijn we altijd op zoek naar de balans tussen die twee. We zien daarbij ook een rol
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weggelegd voor het lokaal bestuur. Door ruimte te geven aan wensen en behoeften van
de inwoners, deze te inventariseren en vervolgens te vertalen naar beleid. We hanteren
daarbij nog steeds vol overtuiging de belangrijke waarden van het CDA: solidariteit,
rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid. Dit betekent
dat we samen met de inwoners willen kijken waar we afscheid van willen nemen en wat
behouden moet blijven.
• Een groene omgeving.
Je voelt je welkom in een schone, mooie en veilige omgeving. We zetten daarom in op
een groenonderhoud van hoog niveau. We laten aan de inwoners over hoe ze dat
willen organiseren en verwezenlijken. Dit betekent dat de gemeente initiatieven vanuit
de wijken en dorpen ondersteunt, met geld of met werk óf dat de wijk aangeeft dat de
gemeente een belangrijkere rol moet spelen. De keuze is aan de inwoners!
• Actieve dorps- en standsontwikkeling.
De inwoners mogen van hun gemeente verwachten dat ze initiatief neemt in stads- en
dorpsontwikkeling. Op cruciale plekken in de kernen neemt de gemeente initiatief, met
aankoop van grond en eventueel gebouwen, om deze vervolgens in samenwerking met
projectontwikkelaars en inwoners om te zetten in nieuwe bouw- en
ontwikkelingsplannen. Het gebied Kastanjeweg-Oost moet getransformeerd worden
naar wonen. Daarmee doen we ook iets aan de lelijke plekken. Om dit beter te kunnen
realiseren is het belangrijk dat de ontwikkeling integraal wordt aangepakt. We doen dat
met een nieuwe wethoudersportefeuille kern- en wijkontwikkeling. Een voorbeeld
waarmee bewoners worden betrokken is de zogenoemde burgerplanvorming. Mede
door de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2022 krijgen actieve bewoners
een sterkere rol en positie binnen de lokale gebiedsontwikkeling. Bewoners willen een
gelijkwaardige positie bij de planvorming ten opzichte van de lokale overheid en/of
projectontwikkelaar om zo een gedragen gebiedsontwikkeling te realiseren. Samen met
de inwoners onderzoeken we of burgerplanvorming de gewenste methode is.
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• Herbestemming kerkgebouwen.
De gemeente Maashorst kent een aantal karakteristieke kerkgebouwen waarvan een
aantal rijksmonument is. Het
kerkbezoek is de afgelopen jaren
afgenomen, hetgeen heeft geleid
tot leegstand. In de Kerkenvisie
van de parochie Sint Petrus van
2019 wordt een degelijke
analyse gemaakt van de
problematiek en de wensen voor
herbestemming. Natuurlijk
hebben we in het toekomstig
beleid ook aandacht voor de
kerken uit de parochie Heilige
Johannes de Doper in Schaijk en
Reek. De verbinding met
kerkgebouwen mag heden ten dage dan minder vanuit religie zijn, emotioneel en qua
dorps- en stadsgezicht nemen ze nog steeds een belangrijke plaats in. Het CDA
ondersteunt de wens van alle betrokkenen (parochie, klankbordgroepen, parochianen
en inwoners) om deze kerkgebouwen te behouden en in te zetten met gecombineerde
doelen, hoofdzakelijk religieus en cultureel. Religie moet, in lijn met maatschappelijke
ontwikkelingen, zeker ook worden gelezen als ‘zingeving’. We zijn op een punt beland
dat praten over moet gaan in het ontwikkelen van plannen. Wij willen per kern een
budget beschikbaar stellen om binnen twee jaar te komen met een (exploitatie)plan
voor deze kerkgebouwen. Daar waar het gaat om verduurzaming in het gebruik worden
subsidiemogelijkheden expliciet bekeken. We gaan de discussie met betrekking tot het
eigenaarschap van kerkgebouwen door de gemeente niet uit de weg. Wellicht is in een
aantal gevallen ook particulier bezit mogelijk.
• Cultuurhistorie.
Elke kern binnen de gemeente Maashorst kent een rijke historie. Zowel qua
volkscultuur, dorpsgezicht of monumentale of markante gebouwen. In de gemeente
staan tal van historische pareltjes waarvan een aantal bekend is en een aantal wat
minder. CDA wilt deze historie tot leven brengen. Door middel van moderne
communicatietechnieken gaan we het bijbehorende verhaal vertellen aan de bezoeker.
We ontwikkelen een cultuurhistorische wandel- en fietsroute door de nieuwe gemeente
Maashorst. Vanuit het historische perspectief van Maashorst, gaan we ook kijken naar
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de toekomst. We leren van het verleden, en we versterken het verhaal met nieuwe
ontwikkelingen.
• Voorzieningen in de kernen.
Het CDA wil voorzieningen in de kernen behouden. We kijken naar win-win situaties
waarbij bijvoorbeeld een moeizame exploitatie en het behoud oude en beeldbepalende
gebouwen gecombineerd kan worden. Het behoud van voorzieningen is een concrete
opgave, waar we alle inwoners voor nodig hebben. Voor het toevoegen van woningen
moet in eerste instantie dan ook ín de kern gekeken worden. We roepen de inwoners op
om zelf door klandizie en gebruik de voorzieningen in stand houden. Initiatieven waarbij
bewoners houden door middel van een coöperatie of vrijwilligerswerk een winkel of
kroeg in stand willen houden worden door de gemeente met enthousiasme ontvangen.
• Openbaar vervoer.
Een groot aantal jongeren gaat (tijdelijk) elders studeren, maar willen graag in Zeeland,
Uden, Schaijk, Odiliapeel, Volkel of Reek blijven wonen. Anderen willen met het
openbaar vervoer naar hun school in omliggende steden als Nijmegen, Eindhoven of
Den Bosch. Als CDA maken wij ons sterk voor een dekkend en toekomstbestendig
openbaar vervoernet, van en naar de grote steden tot in je eigen kern. Dit wordt een
grote uitdaging, waarbij we innovatieve vervoerssystemen een kans moeten geven.
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WERKEN, WINKELEN EN RECREËREN
Maashorst is een gemeente waar aandacht is voor een prettige, schone omgeving, waarin
je kunt sporten, ontspannen, winkelen en alle voorzieningen bij de hand hebt. Dat geldt
natuurlijk voor alle kernen. Ook is het belangrijk dat Maashorst een gemeente is en blijft
waar werk en vrije tijd hand in hand gaan. Dat betekent ruim baan voor ondernemers, met
aandacht voor de belangen van de bewoners.
• Detailhandelsbeleid.
Discussie over de locatie van onder andere supermarkten en grootwinkelbedrijven
wordt te vaak gevoerd vanuit emotie en versnipperd beleid. De regionale
detailhandelsvisie is sterk verouderd en moet met hoge prioriteit worden herschreven.
Deze detailhandelsvisie sluit aan op de grote veranderingen op retailgebied van dit
moment.
• Regels en procedures.
De gemeente Maashorst moet een
gemeente zijn waar bedrijven durven
te investeren en zich niet belemmerd
voelen door starre regelgeving en
stroperige beslistrajecten. Dit vraagt
om een dienstbare gemeente, ook
naar het bedrijfsleven! De
omgevingswet komt in dit kader zeer
gelegen; het CDA wil die kans
benutten om ontwikkelingen te
faciliteren.
• Sociaal ondernemen.
Wij zien het als belangrijke taak van
de gemeentelijke overheid om lokaal
en regionaal van sociaal ondernemen
gericht op maatschappelijke opgaven als duurzame energievoorziening, verhogen
sociale cohesie, verbeteren van de zorg en vergroten arbeidsparticipatie van mensen
met een achterstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren.
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• Groen investeren.
Het prachtige natuurgebied de Maashorst is de ‘groene long’ in onze regio. De
Maashorst is genieten voor de inwoners van onze gemeente en van ver daarbuiten. Het
natuurgebied vormt hiermee het hart van onze nieuwe gemeente. Een groene parel die
we de komende jaren verder gaan ontwikkelen. Al in 2010 is deze ontwikkeling in gang
gezet met het Maashorst Manifest (2010 – 2050) waarin we afspraken maakten over de
ontwikkeling van de natuurkern en de benodigde begrazing. Deze ontwikkelingen
zetten we door en dat past volledig bij de CDA kernwaarde ‘rentmeesterschap’. De
toename van het recreatieve gebruik van dit gebied heeft geleid tot extra aandacht voor
veiligheid van de bezoekers. De uitgevoerde evaluatie adviseert extra veiligheidsmaatregelen die, wat het CDA betreft, versneld uitgevoerd gaan worden. Veiligheid voor
alles. Het gebied is hiermee een economische en ecologische pijler die letterlijk en
figuurlijk omarmd wordt door onze kernen. We verwelkomen daarom graag bedrijven
die aansluiten bij ‘groen’. Ook zorg- en gezondheid gerelateerde bedrijven en
organisaties, alsmede recreatieve en toeristische ondernemers, zijn van harte welkom
om zich te vestigen in de gemeente Maashorst. De economische potentie van dit
gebied is erg groot, we staan pas aan het begin. Hiermee wordt het natuurgebied van
ongekende relevantie van onze nieuwe gemeente. Dit oer-gebied wordt meer en meer
een alternatief voor bezoekers ten opzichte van de Veluwe en de Drunense Duinen.
• Oostelijke Rondweg Uden.
Ondernemen vraagt om goede bereikbaarheid. Juist een goede doorstroming van
verkeer, onder andere door gebruik te maken van slimme mobiliteit, zorgt ervoor dat fijn
en gezond wonen hand in hand kan gaan met ondernemen. Het CDA is al jaren groot
voorstander van de ontwikkeling van de Oostelijke Randweg, die aansluit op de
‘omgeklapte’ N605 (bij F16 rotonde) en doorloopt tot een aansluiting op de noordelijke
rondweg. Samen met ondernemend Uden zien we dit als grote kans voor de
doorontwikkeling, goede bereikbaarheid en ontsluiting van industrieterreinen Hoogveld
en Vuchtoord. De realisatie van de oostelijke rondweg geschiedt in combinatie met de
afwaardering van de Boekelsedijk in Zeeland. Wij verwachten hiermee ook een positief
effect op de verkeersintensiteit op de Brand.
• Scheefgroei WOZ.
Met het harmonisatiebeleid van de nieuwe gemeente is een start gemaakt met het
aanpakken van de scheefgroei tussen woningen en niet-woningen. Het CDA blijft dit
thema ook de komende jaren meenemen in het beleid met betrekking tot gemeentelijke
belastingen.
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Wanneer het over agrariërs gaat…
hebben we het over een beroepsgroep die een wezenlijk onderdeel van onze cultuur
uitmaakt en de inrichting van het landelijke gebied in belangrijke mate mede bepaalt.
Agrariërs staan voor grote uitdagingen zoals een steeds veranderende afzetmarkt en
maatschappelijke druk op verantwoorde productie en milieu. De boer erkent de opgaven
en is ook steeds meer in staat om positieve bijdrage te leveren. Om dit te kunnen doen is
ontwikkelruimte in innovatie en verduurzaming nodig. De nieuwe omgevingswet vormt

daarbij een belangrijk instrument, wat door de gemeente op een professionele wijze
opgepakt moet gaan worden.
Voor het CDA staat de dialoog centraal. De uitdagingen kunnen we alleen aan in
samenspraak met alle stakeholders. Goede samenwerking is van groot belang om
innovatie, duurzaamheid en verantwoord ondernemen in de agrarische sector te borgen.
Zoveel als mogelijk zal de gemeente de rol van facilitator en sparringpartner hebben.
Duidelijk en waar nodig streng in handhaving, vooral denkend vanuit een positieve
grondhouding. We moeten duidelijke keuzes maken bij de inrichting en gebruik van ons
mooie buitengebied. Wat moet er beschermd worden, waar kan agrarisch ontwikkeld
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worden en waar zijn slimme combinatiefuncties mogelijk? Welk zone heeft welke
functie(s)? Hoe optimaliseren we de aansluiting van het buitengebied op het ‘stedelijk
gebied’? Vragen die we alleen door het zoeken van verbinding kunnen beantwoorden.
• Structureel overleg stakeholders.
Conflicten ontstaan doorgaans vanuit onbegrip. Elkaar niet begrijpen of willen
begrijpen. Daarom moet de gemeente het initiatief nemen om mensen bij elkaar te
brengen. We doen dit door in 2022 een lokale conferentie ‘Buitengebied’ te
organiseren. Tijdens deze conferentie zorgen we ervoor dat alle stakeholders
(agrariërs, natuurorganisaties, inwoners, gemeente, belangengroepen etc.) met elkaar
in gesprek gaan, van elkaar leren en een volgende stap zetten in de dialoog en
samenwerking. Vanuit deze conferentie organiseren we een structureel overleg zoals
de klankbordgroep buitengebied. Tevens vormt deze dialoog de basis voor een te
ontwikkelen gemeentelijke Visie Buitengebied.
• Denken in mogelijkheden.
Er zijn tal van voorbeelden te bedenken waarbij een flexibele houding van de overheid
belangrijk is om kwaliteitsimpulsen mogelijk te maken. Bureaucratie mag deze impulsen
niet in de weg staan. De gemeente is er om mee te denken en vanuit de bedoeling
regelgeving aan te passen. Regels zijn het middel, niet het doel. We hebben de
afgelopen jaren gezien dat nieuwe regels te vaak worden bedacht omdat een andere
regel niet (goed) werkt. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor
mantelzorgwoningen (onder andere kangoeroewoningen, zeker als deze dienen om
een volgende generatie het bedrijf over te kunnen laten nemen. Het CDA wil ook ruimte
bieden aan alternatieve ondernemingsvormen voor agrariërs, zoals agrotoerisme,
zorgboerderijen en agrarische kinderopvang. Het beleid in de huidige gemeente
Landerd met betrekking tot de bouw van hooibergen moet worden overgenomen door
de nieuwe gemeente.
• Verantwoord ondernemen.
Bij vast te stellen beleid en te nemen besluiten staat voor het CDA Uden-Landerd
ruimte voor verantwoord ondernemen centraal. Dat wil zeggen, dat samen met de
boeren wordt gekeken naar de wijze waarop zij binnen gedragen regelgeving kunnen
ondernemen. Gezonde en veilige voedselproductie is van groot belang voor onze
toekomst.
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• Duurzaamheid en innovatie.
Duurzaamheid is een basisvoorwaarde bij innovatie in de agrarische sector. De
gemeente is hierin gesprekspartner en zoekt actief naar aansluiting van de sector bij
andere duurzaamheidsprogramma’s. We zoeken samen ook naar productiemethoden
waardoor beter op de markt ingespeeld kan worden.
• Van boer naar consument.
Samen met de agrarische sector kijkt de gemeente hoe de lokale voedselproductie
directer voor de lokale bevolking beschikbaar te maken is. Daarbij wordt het denken
over gezonde voeding zoveel mogelijk meegenomen.
• Verbinding stedelijk en agrarische gebied.
De gemeente kan de verbinder zijn tussen natuurorganisaties en agrarische sector.
Samen zoeken we naar mogelijkheden om de buitengebied natuur te verbinden met het
stedelijke gebied. Beleven en bewegen is daarbij een belangrijke factor.
• Zonnepanelen op landbouwgrond.
In principe zou landbouwgrond bestemd moeten zijn daar waar het voor bedoeld is:
landbouw. Daarnaast heeft deze ‘ruimte’ een belangrijke functie met betrekking tot
gezondheid en beleving. Verstening en verglazing is niet wenselijk. Tegelijkertijd
hebben we te maken met een belangrijke energieopgave, zoals vastgelegd in de RES.
Het CDA wil bij voorkeur geen zonnepanelen in primair agrarisch gebied en zeker niet
op vruchtbare, goed bruikbare landbouwgrond. Allereerst moeten daken, waar
bouwtechnisch mogelijk, zoveel mogelijk benut worden. Bij de toekenning van
bouwvergunningen met de gemeente steeds de vraag stellen wat bij de bouw wordt
gedaan met de mogelijkheden van zonne-energie. De mogelijkheden voor windenergie
zijn in onze gemeente beperkter vanwege de luchtmachtbasis en het plaatsen van
windmolens leidt vaak tot discussie over ‘horizonvervuiling’ en gezondheidsrisico’s.
Kleine windmolens ondersteunend aan de bedrijfsvoering worden onder voorwaarden
toegestaan.
• Huisvesting seizoenarbeiders.
We continueren het beleid op het gebied van huisvesting seizoenarbeiders. Belangrijke
uitgangspunten hierbij blijven het draagvlak in de omgeving, sociale samenhang en de
kwaliteit van de huisvesting. We hanteren hierbij de uitgangspunten uit het tweede
rapport van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile
Roemer. De kern van dat rapport is dat arbeidsmigranten moeten worden behandeld
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als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze samenleving. Het CDA Uden
ondersteund deze conclusie volledig.
• Mestverwerking
In afwachting van landelijke regelgeving moeten we als gemeente verantwoordelijkheid
nemen, ook op het gebied van mestverwerking. Als er geproduceerd wordt moet er ook
verwerkt worden. We staan open voor de maatschappelijke discussie, maar is ook een
realiteit. Op voorhand uitsluiten van mestverwerking in onze regio draagt ertoe bij dat
minder zal worden gezocht naar innovatiemogelijkheden. Volksgezondheid staat hierbij
natuurlijk voorop, iets waarvan de agrarische sector zich ook van bewust is.
• Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB).
Meer dan de helft van de agrariërs is gestopt of gaat de komende jaren stoppen. Dat
betekent lege stallen in het buitengebied. Naast dat sommige gebouwen geschikt zijn
voor hergebruik, zal er ook gesloopt moeten worden. De revitalisering in het
buitengebied kan betaald worden door de bouw van ruimte-voor-ruimte kavels op de
plekken waar dat gewenst is. Door middel van fondsvorming zouden agrariërs een
beroep moeten kunnen doen op een sloop/revitaliseringsregeling. Rood voor rood ofwel
woningen voor stallen. Net als in de omliggende gemeenten als Boekel, Sint-Anthonis,
Meierijstad en Bernheze wordt al gewerkt met deze regelingen. Dit initiatief wordt
ondersteund door de Regiodeal en het Rijk. Maashorst i.o. met de mogelijkheden nog
meer benutten en stimuleren. Ook zal sloop of goed hergebruik de kans op
ondermijning en criminaliteit verkleinen. Bij (gedeeltelijk) hergebruik moet ook
afgewogen worden in welk gebied dat plaatsvindt. Niet elke locatie is geschikt voor elk
hergebruik onder andere in verband met het aantrekken van verkeer waardoor overige
bedrijven gehinderd kunnen worden in de bedrijfsvoering. Maar we moeten ook niet te
bang zijn om sommige, weinig milieubelastende, niet agrarische functies te bestemmen
in het buitengebied. De nieuwe verordening van de provincie geeft meer ruimte voor
mogelijkheden. We kijken vanuit een positieve grondhouding naar mogelijkheden om
met tijdelijke vergunningen nieuwe bedrijven de kans geven zich te ontwikkelen.
Wanneer het over het centrum

Uden gaat...

realiseren we ons dat het CDA verkiezingsprogramma is geschreven voor de hele
gemeente Maashorst. Toch vinden we het belangrijk om hier in het bijzonder aandacht te
geven aan de ontwikkelingen in het winkel- en uitgaanscentrum van Uden. Het centrum
staat al jaren voor grote uitdagingen. Terugloop in aantallen bezoekers, minder conversie
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en omzet voor retailondernemers, aantrekkelijkheid voor horeca ondernemers en het
vinden van de juiste balans tussen wonen, winkelen en recreëren. De Coronacrisis heeft
een nog grotere druk op dit proces gezet. De nu in ontwikkeling zijnde Centrumvisie zal
een stip op de horizon geven, maar geen antwoord op ál deze uitdagingen. De
centrumvisie moet leiden tot een krachtige uitvoeringsagenda om een toekomstbestendig
centrum te behouden. Het CDA heeft zich altijd sterk verbonden gevoeld met het centrum,
de bewoners en de ondernemers.
• Lelijke leegstand.
Met de eigenaren van het vastgoed maken we dwingende afspraken over het netjes
onderhouden van leegstaande panden. Denk aan gevelbeplakking, ramen wassen,
tijdelijke inrichting van de etalages. Een leegstandsverordening is weliswaar een log
instrument met veel haken en ogen, maar moet toch worden onderzocht als
mogelijkheid om de leegstand te beperken.

• Inbreiding centrum.
Om te bevorderen dat (voormalige) retail- en horecapanden te veel buiten het compacte
centrum liggen, bevorderen we ‘verhuizing’ of voorkomen we leegstand door stimuleren
van het veranderen van gebruik en levert de gemeente maatwerk bij aanpassing van
bestemming.
• Onderhoudsniveau centrum Uden.
Het onderhoud van het centrum (schoon, groen, zonder graffiti) moet beter. Hiervoor
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maken we budget vrij.
• Markt autovrij?
Een autovrije Markt is voor het CDA altijd een optie geweest. We merken echter dat,
zeker tijdens de Coronacrisis, parkeren op de Markt een stevig punt van discussie is,
vooral tussen ondernemers en bewoners. Wij vinden dat deze discussie de visie op en
ontwikkeling van het centrum niet in de weg mag staan. Wij willen deze daarom pas
voeren wanneer er een goede toekomstvisie op het centrum is (waar het gebruik van de
Markt een onderdeel van is), er meer inzicht is in toekomstige verkeersstromen en
mobiliteit en er meer inzicht is in de (economische) gevolgen van de Coronacrisis.
• Starterssubsidie.
In navolging van de startersleningen waarbij mensen die voor het eerst een huis kopen
tegen een lager tarief max 30.000 kunnen lenen gaan we een leningsprogramma
ontwikkelen voor startende ondernemers.
• Samenwerking.
Om het centrum van Uden te behouden voor de toekomst is een goede samenwerking
tussen winkeliers, horeca, bewoners en vastgoedeigenaars van groot belang. De lokale
overheid is verantwoordelijk voor het vastleggen van de balans tussen wonen,
recreëren en winkelen. Die balans zoeken we samen met alle inwoners en gebruikers
van het centrum. We kijken daarbij ook naar de lange termijn en leren van goede
voorbeelden op het gebied van centrumontwikkeling elders in het land.
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TOT SLOT
Met dit verkiezingsprogramma stellen we concrete doelen en zetten we ‘stippen op de
horizon’. Het is tot stand gekomen aan de hand van veel gesprekken met veel inwoners,
belangengroepen, ondernemers, leden van het CDA, bestuurders en raadsleden. Vanuit
alle kernen en alle geledingen van de Udens en Landerdse samenleving. En binnen de
beperkingen van de coronamaatregelen. Wat het CDA Uden-Landerd betreft is dit
verkiezingsprogramma een dynamisch document. We bouwen de brug terwijl we er op
lopen. Je wordt van harte uitgenodigd om met ons mee te lopen, om te blijven bouwen
aan dit document. En vooral om samen te bouwen aan de nieuwe gemeente Maashorst.
Want daar voelen we ons thuis!
Uden – Landerd
14 juli 2021
De programma commissie:
Franko van Lankvelt
Sybren Reitsma
Ruben van Houtum
Maurits van den Bosch

Fotomateriaal in dit document is, tenzij anders vermeld, afkomstig van lokale media: Arena Totaal,
Kliknieuws en Brabants dagblad.

