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Geachte leden van de raad, geachte college B&W,
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaan de gemeenten Landerd &
Uden fuseren.
Dit heeft vele consequenties op ontzettend veel gebieden. Wij begrijpen de gevoeligheid
van een behoorlijk aantal onderwerpen.
Namens de gezamenlijke recreatie sector heeft RECRON rond dit onderwerp navraag
gedaan bij haar leden.
Hierbij keken wij niet alleen naar hetgeen voor de ondernemers van belang is, maar ook
naar de beeldvorming bij de (potentiele) gasten van dit gebied.
De recreatie sector is in toenemende mate voor de economische impact en de
leefbaarheid in m.n. het buitengebied.
De laatste jaren hebben we gezamenlijk forse stappen gemaakt.
- We hebben binnen de grenzen van de nieuwe gemeente iets unieks! Iets waar we
trots op mogen zijn en mogen uitdragen.
- Iets wat de beeldvorming bij potentiele recreanten alsmede eigen inwoners positief
zal beïnvloeden.
- Het natuurgebied ‘De Maashorst’.
Wat ondergetekende als relatief nieuwkomer opviel, naast de natuurwaarden, is het
draagvlak van en het enthousiasme voor de prachtige gebied.
Dat is de basis voor de toekomst.
-

Vanuit de recreatiesector wordt unaniem voorgesteld te kiezen voor een unieke
naam. Met alle respect voor de historie en andere gevoeligheden; laten we samen
kiezen voor nieuw elan, voor een groen imago, voor de Gemeente Maashorst.
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Vanzelfsprekend sturen wij dit schrijven in afschrift naar het college B&W van de
gemeente Uden.
Altijd bereid zijnde e.e.a. toe te lichten, teken ik,

Met vriendelijke groet,
Namens de gezamenlijke recreatieondernemers,

RECRON Noord-Brabant

Arthur van Disseldorp
Regiomanager
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