Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2016
Collegeversie
Er is een solide begroting afgeleverd door het College. We plaatsen echter wel een aantal
kanttekeningen.
Duurzaam Uden
Zonnepanelenpark
D66 staat voor een duurzame samenleving. Een samenleving waarin onze energie opgewekt wordt uit
niet-fossiele grondstoffen. D66 juicht dan ook zeer de aanleg van een zonnepanelenpark op HoogveldZuid toe. Een belangrijke stap op weg naar een energieneutraal 2035. Wij roepen het College op met
voortvarendheid alle gemeentelijke eigendommen van zonnepanelen te voorzien.
Natuur en landschap
D66 vindt dat de ontwikkelingen met name in het natuurpark Maashorst bijdragen aan een gezonde
woon- en leefomgeving. Het gebied herbergt veel mogelijkheden voor bewoners en gebruikers van het
gebied. Ondernemers met oog voor een goed evenwicht tussen natuur en recreatie, maar ook zij die
streekproducten voortbrengen of agrarische ondernemers die zich willen inzetten voor nieuwe
vormen van biobased productie dienen zowel in de randen van de Maashorst of elders in het
buitengebied alle kansen te krijgen.
Duurzaamheidsagenda
De uitvoering van de duurzaamheidsagenda moet een extra impuls geven om Uden verder te
verduurzamen. Uitbreiding van kringloopactiviteiten en reparatiemogelijkheden, het terugbrengen
van het restafval, ruim baan voor de fietsers, laadpalen en het beschikbaar stellen van budget voor
duurzame burgerinitiatieven horen daar allemaal bij. D66 had liever gezien dat nog meer geld was
vrijgemaakt voor uitvoering van de duurzaamheidsagenda maar dit is in ieder geval een stap in de
goede richting.
Sociaal Uden
Zorgvraag op maat
D66 staat voor het stimuleren en versterken van de eigen kracht van burgers. Dit betekent onder meer
het stimuleren van buurtcoöperaties en ruimhartig omgaan met noodzakelijke woningaanpassingen
om de toegankelijkheid van de woning te vergemakkelijken. Maar daar waar de burger echt hulp nodig
heeft moet de gemeente tegemoetkomen aan de specifieke zorgvraag. Burgerinitiatieven die de
cohesie in de buurt en de wijk doen verbeteren moet de gemeente maximaal faciliteren als deze
burgerinitiatieven daarom vragen.
Budget voor de samenleving
D66 vindt dat er het komende jaar nu maar eens echt werk wordt gemaakt met de instelling van een
Lokaal Fonds, het toekennen van wijkbudgetten voor zelfbeheer en de start met een pilot

burgerbegroting. D66 vraagt het College ook na te denken over inzet van WMO gelden in buurthuizen
en mfa’s. Dat draagt bij tot meer activiteiten, vormen van zelfbeheer en sociale cohesie.
Jeugdzorg
Speciale aandacht vraagt de jeugdzorg. Een aantal praktijkgevallen van het afgelopen jaar leert dat de
transitie van de jeugdzorg naar de gemeente nog niet vlekkeloos verloopt. Een regisseur, accuraat
handelen en heldere communicatie naar de vragende partij zijn daarbij heel belangrijk. Investeren in
de jeugdzorg is investeren in de toekomst. Voorkomen moet worden dat kinderen tussen wal en schip
dreigen te geraken. Daarin rust een grote verantwoordelijkheid van de gemeente als faciliterende en
coördinerende partner.
Arbeidsparticipatie
Wij zijn verheugd dat de samenwerking met IBN gecontinueerd wordt. Udense burgers met een
afstand tot de arbeidsmarkt moeten volop de kans houden om zinvol werk te verrichten. IBN heeft de
expertise in huis om deze mensen daarin optimaal te begeleiden. Het College wordt opgeroepen om
het bedrijfsleven blijvend te stimuleren om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun
bedrijf een kans te geven.
Huisvesting, vluchtelingen en flankerend beleid
Het mag bekend verondersteld worden dat D66 klaarstaat als vluchtelingen in de gemeente moeten
worden opgevangen. Daarbij mogen we echter niet uit het oog verliezen dat er met name veel
jongeren zijn die al geruime tijd in afwachting zijn van een betaalbare huurwoning. Vluchtelingen
opvangen betekent derhalve ook voldoende betaalbare huurwoningen voor deze doelgroep.
Flankerend beleid dus. Het College wordt - gelet op alle woningzoekenden - opgeroepen om bij de
ontwikkeling van nieuwbouwlocaties vooral in te zetten op (betaalbare) huurwoningen die bij
voorkeur energieneutraal zijn.
Ondernemend Uden
Leegstaande panden voor startups
In Uden moet voldoende plaats zijn voor startende en lokale ondernemers. Leegstaande panden
moeten voor dit doeleinde benut worden. Daar waar de gemeente hierin in positieve zin kan faciliteren
moet zij dit doen. Stel leegstaande panden beschikbaar voor startups en kleinschalige ambachtelijke
bedrijvigheid zoals pand MC aan de Loopkantstraat en pand Udenseweg 4/6. Misfits is een mooi
voorbeeld van hoe het kan.
Winkelcentrum Uden
We hopen ook dat een krachtig centrummanagement en het eendrachtig optrekken in het bestrijden
van de leegstand in het winkelcentrum tot zichtbare resultaten leidt. In ieder geval had D66 dat voor
ogen toen zij al weer even geleden met haar motie kwam tot bundeling van promotiegelden en behoud
van het centrummanagement welke overigens unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. De
herinrichting van de Marktstraat geeft in ieder geval een positieve impuls aan het centrum. D66 roept
het College op om samen met ondernemers, gebruikers en trendwatchers met een centrumvisie 3.0
te komen.
Wat niet onvermeld mag blijven

De begroting voorziet in investeringen in infrastructurele werken zoals het voltooien van het nieuwe
Terraveenplein in Odiliapeel. D66 vraagt ook aandacht voor het versneld wegwerken van drempels in
openbare ruimte zodat deze voor mindervaliden maximaal toegankelijk wordt. We hopen dat met de
Park Moleneind nu eens echt vaart gemaakt wordt. Niet onvermeld mag blijven de voorgenomen
investering in een nieuwe brandweerkazerne in onze gemeente. Een goede zaak.
Tot slot is D66 verheugd dat het College van Uden samen met het College van Landerd stappen zetten
op weg naar een nieuwe Maashorstgemeente. Hopelijk sluit de gemeente Bernheze zich daarbij aan.
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