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Deelnemers participatieproces gemeente Maashorst

Inhoud memo:
Het participatieproces is met name vormgegeven door de uitdagingen. Op een laagdrempelige
manier kon doormiddel van de uitdagingen een gesprek aangeknoopt worden over wat de
inwoner of ondernemer belangrijk vindt voor de nieuwe gemeente Maashorst. Op 08-04-2019 is
dit proces gestart met een bustour waarbij men langs alle zes de kernen is gegaan. De bustour
bestond uit een diverse groep bestaande uit actieve inwoners, beide colleges, gemeenteraden
en medewerkers van de gemeenten. Vervolgens zijn medewerkers van de werkgroep Visie en
Participatie samen met Twynstra Gudde uitdagingen gaan afnemen op straat. Tussendoor heeft
er op 21 mei in Landerd een voorbereidende bijeenkomst plaatsgevonden om het Gemeente
Maashorst Festival vorm te geven met een aantal ondernemers, maatschappelijke partijen en
betrokkenen. Tot slot heeft op 24 juni het Gemeente Maashorst Festival plaatsgevonden
waarbij nogmaals mensen hun mening, ideeën of aandachtspunten kenbaar kon maken op
verschillende manieren bijvoorbeeld door thematafelgesprekken.
Bij zowel de bijeenkomst van 21 mei als het festival zijn steeds die personen of organisatie
uitgenodigd die in de voorgaande bijeenkomsten of via de uitdagingen betrokken zijn geweest.
AVG
Wegens de wet AVG mogen privégegevens niet gedeeld worden. Daarom zullen wij alleen de
organisaties benoemen die hebben deelgenomen hebben aan of uitgenodigd zijn geweest voor
het participatietraject.
Genodigden bustour
Om aan de slag te gaan met de uitdagingen is er op 08-04-2019 een bustour langs alle zes de
kernen georganiseerd. Hieraan heeft een diverse groep van 68 mensen deelgenomen,
bestaande uit actieve inwoners, colleges, gemeenteraden en medewerkers. Het ging daarbij om
afvaardigingen van: de gebiedsplatform Uden-Buiten, gebiedsplatform Uden-Centrum,
gebiedsplatform Uden-Oost, gebiedsplatform Uden-Zuid, contactpersonen voor Odiliapeel, kern
Uden en Uden-Oost, Peels platform, dorpsontwikkeling Reek, Dorpsraad Volkel, Udenaar de
Toekomst, Coöperatie Passiegroep Uden, initiatiefgroep Zeeland, initiatiefgroep De Toekomst
Schaijk, college en gemeenteraad Landerd en Uden.
Genodigden voorbereidende sessie 21 mei
Aanvullend heeft er op 21 mei jl. een voorbereidende sessie m.b.t. het Gemeente Maashorst
Festival plaatsgevonden. Voor deze sessie zijn degene die bij de bustour aanwezig waren
nogmaals uitgenodigd. Daarnaast is er breder gekeken om ook organisaties en partijen uit te
nodigen gericht op de thema’s die aanbod zouden komen op het festival. Daarbij zijn de
volgende partijen uitgenodigd: Adviesraad Sociaal Domein, bibliotheken, alle initiatiefgroepen
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en gebiedsplatforms, Kunst en Co, ondernemersverenigingen, Stichting Kiem, Optimus
Onderwijs en Udens College, de basisscholen, Udense recreatieondernemers, Rotary,
sportverenigingen, zorgcoöperaties uit Schaijk, Reek en Zeeland, Brabantzorg, ziekenhuis
Bernhoven, KMLB, GGD, huisartsen, vluchtelingenwerk, KBO Reek, KBO Zeeland, Pantein,
woningcorporatie’s Area en Mooiland.
Deelnemers uitdagingen
Voor de uitdagingen zijn medewerkers van beide gemeenten en Twynstra Gudde de straat op
gegaan om inwoners en ondernemers te betrekken bij het herindelingsproces. Daarnaast
konden inwoners en ondernemers op opwegnaargemeentemaashorst.nl zelf hun uitdagingen
insturen. Doormiddel van een toestemmingsformulier en een datadownloadformulier is
bijgehouden welke personen betrokken wilden blijven in het vervolg om zo gericht hen uit te
kunnen nodigen zoals bijvoorbeeld bij het Gemeente Maashorst Festival. Naast inwoners
hebben ook maatschappelijke organisaties meegedaan aan de uitdagingen, waaronder de
ZLTO’s en Natuurverenigingen.
Genodigden festival
Voor het festival zijn alle voorgaande organisaties wederom uitgenodigd. Daarnaast hebben wij
de nieuwjaarsreceptie lijst van Landerd met 73 contactpersonen en/of -adressen en het Udense
adressenbestand van 588 contactpersonen en/of –adressen een uitnodiging per brief
verzonden. Verder is er geflyerd, gebruik gemaakt van social media en het huis-aan-huis blad
om inwoners en ondernemers te enthousiasmeren en uit te nodigen.
Consultatieronde
Door de gemeenteraden is gekozen om de toekomstvisie, die geschreven is aan de hand van
de input verkregen uit het participatieproces, nogmaals voor te leggen aan de inwoners en
organisaties van de nieuwe gemeente. Dit vond plaats in de week van 2 tot 8 september. Men
had daar de kans om via een enquête, die zowel op straat in elke kern is afgenomen als online
beschikbaar is gesteld, aan te geven of men zich kon herkennen in de toekomstvisie en of er
nog andere aandachtspunten ontbraken. Er hebben in één week tijd 665 mensen meegedaan
met deze consultatie.

