Algemene beschouwingen Jong Uden 2017-2020
Voor het eerst in jaren kan Uden weer gaan investeren in plaats van bezuinigen. Wat fijn
dat we, dankzij goed beleid en economisch herstel, de tijd van bezuinigen en onzekerheid
achter ons kunnen laten. Jong Uden kijkt positief naar de toekomst en gaat verder met het
inkleuren van Uden!
Wonen en werken in Uden
Jong Uden kijkt met veel plezier uit naar de 150 nieuwe woningen die zullen worden
gebouwd in onze gemeente. De invoering van de starterslening was een groot succes.
Jong Uden beseft dat dit een zeer effectief middel is geweest toen de woningmarkt in een
dal zat. Daarnaast ziet Jong Uden de starterslening ook als een middel om jonge gezinnen
naar Uden te krijgen dan wel te behouden. Misschien moeten we er toch over nadenken
om de starterslening structureel in te voeren. Samen met de komst van nog eens 50-55
extra tijdelijke sociale huurwoningen zal dit de doorstroom verbeteren!
Bij wonen en werken hoort natuurlijk ook bereikbaarheid. De afgelopen tijd zijn er al goede
ontwikkelingen in het OV zichtbaar geworden. Nu de onderzoeksresultaten van tracéstudie
HOV binnen zijn, kan er doorgepakt worden in de ontwikkeling hiervan. Een goede
bereikbaarheid van het Udense centrum en snel reizen naar de grote steden zijn volgens
Jong Uden de prioriteiten.
Er zijn ook nog aandachtspunten voor het openbaar vervoer. Daar is de Land van
Ravensteinstraat een voorbeeld van, want deze is nu nog te smal. Om het HOV beter door
te laten rijden zou deze verbreed moeten worden. Op 27 oktober jl. lazen wij in het
Brabants Dagblad dat hierin de nodige aanpassingen worden gedaan. Ook lazen wij in dit
artikel dat de rotonde bij de Bitswijk en de Rondweg weer plaats gaat maken voor
stoplichten. Kan het college deze keuze toelichten, nu er in het recente verleden nog
verkeerslichten hebben gestaan op deze locatie en juist deze voormalige verkeerslichten
plaats moesten maken voor een rotonde ten behoeve van een betere doorstroming?
Ook zijn er nog steeds overvolle bussen, met name in de spits als de Udenaren naar
school of hun werk gaan. Om dit probleem op te lossen zijn er meer bussen nodig en/of
een hogere frequentie. Jong Uden heeft hier vorig jaar nog aandacht voor gevraagd en
Arriva heeft aangegeven pas in december 2017 extra bussen op te kunnen nemen in de
dienstregeling. Wij roepen dan ook het College op om in actie te komen en in gesprek te
gaan met de vervoersmaatschappijen en de provincie om dit te voor elkaar te krijgen. Jong
Uden wil geen overvolle bussen meer zien, dit is niet HOV-waardig!
Jong Uden kijkt nog altijd uit naar een treinstation en daar hebben wij duidelijke ideeën
over. Een station gelegen bij het ziekenhuis zou voor Uden een ideale oplossing zijn. Door
middel van een lightrail-verbinding, parallel aan de A50, snel naar Oss en zo door naar de
grote steden! Ook hierover roepen wij het College op tot een actieve lobby bij de provincie
dan wel het Rijk.
Er wordt 725.000 Euro beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de invoering van de
omgevingswet. Jong Uden vindt dit een fors bedrag. De afgelopen jaren is er - in het kader
van de bezuinigingen - kritisch gekeken naar de kosten van de ambtelijke organisatie. We
zien nu een behoorlijke uitgave in externe expertise.

Een degelijke voorbereiding vinden we belangrijk, maar we vinden daarnaast
ook dat het college kritisch moet blijven naar de uitgaven in dit proces.
Hotel van der Valk, Ziekenhuis Bernhoven, het toekomstige Foodcourt, zijn allemaal
positieve ontwikkelingen in Uden Noord. Uden Noord begint een belangrijke economische
drager te worden in onze gemeente. Het levert extra banen en bezoekers op, wat
automatisch een toename van verkeer betekent. Jong Uden vindt het dan ook een goede
keuze dat er geïnvesteerd wordt in een Turbo-Rotonde.
Ten slotte vinden wij het belangrijk dat onze brandweerlieden hun werk goed kunnen doen
om te kunnen blijven zorgen voor de veiligheid van onze inwoners en bedrijven. Hier hoort
dan ook een moderne kazerne bij. Jong Uden vindt het dan ook noodzakelijk dat de oude
brandweerkazerne wordt vervangen voor een nieuwe kazerne.
Winkelen en recreëren in Uden
Zelfs met financiële tegenspoed heeft Uden de afgelopen jaren laten zien te willen blijven
investeren in het winkelcentrum. Hoek Promenade, Brabantplein, v.Coothplein,
Zuiderpassage en verschillende parkeervoorzieningen zijn hier mooie voorbeelden van.
We zien ook in deze begroting weer terug dat het College deze lijn onverminderd gaat
voortzetten en dat juichen we van harte toe. Deze investeringen zijn in onze ogen enorm
van belang om het centrumgebied van de gewenste kwaliteit te voorzien. Natuurlijk in het
belang van de (nieuwe) centrumbezoekers die we in Uden ontvangen, maar ook om het
vestigingsklimaat op peil te houden en de juiste ondernemers en retailers naar Uden te
trekken.
Jong Uden is enorm blij dat de terrassen aan de Markt (eindelijk!) worden uitgebreid en we
kijken uit naar de volle terrassen op onze bruisende en gezellige Markt.
Wij vinden het ook goed om te zien dat eindelijk de herinrichting van de Marktstraat in
gang is gezet. Dit stond al een tijdje op ons verlanglijstje! Nu is het zaak om deze
herinrichting op een goede manier in goed overleg met centrumondernemers en bewoners
vorm te geven.
Vanaf 2016 wordt er jaarlijks €25.000,- gereserveerd voor gratis Wi-Fi in het
winkelcentrum. Kan het College ons de laatste stand van zaken geven?
Veder zien wij ook in Odiliapeel flinke investeringen. De leefbaarheid is daar natuurlijk ook
ontzettend belangrijk. Door investeringen in het Terraveenplein, het MFA en zeker na de
realisatie van IKC Den Dijk, zit de Peel weer helemaal in ‘de lift’!
Onderwijs en cultuur in Uden
Er is enorm veel geïnvesteerd in onderwijsvoorzieningen en met de recente
nieuwbouwontwikkelingen van IKC Den Dijk, het Udens College en Jan Bluijssen/Brinck
zorgen we voor toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen voor onze kinderen. Deze
begroting laat zien dat we het niet bij bovengenoemde ontwikkelingen laten zitten, want de
doorkijk naar 2018 laat zien dat we gaan starten met onderzoek voor nieuwbouw van de
scholencombinatie Camelot/Palster. Verder zien we in deze begroting dat we niet alleen
willen investeren in stenen, maar ook in de ontwikkeling van onze aller jongste kinderen.
Het is een goed voorstel om middelen beschikbaar te stellen en de ambitie te hebben om
alle peuters de mogelijkheid te bieden van voorschoolse voorzieningen gebruik te laten
maken.

Wij willen voor onze kinderen een fijne en frisse speel- en leeromgeving.
Natuurlijk gaat duurzaamheid hiermee hand in hand. Een aantal scholen in
Uden heeft inmiddels een ‘fris klimaat’, maar nog lang niet allemaal. College, hoe staat het
hiermee?
Na het wegvallen van MIK is er een nieuwe organisatie ontstaan die het cultuuraanbod in
Uden verzorgt. Jong Uden had en heeft vertrouwen in deze nieuwe organisatie. Wij zijn blij
dat het cultuuraanbod op hoogwaardig niveau is gebleven. Cultuur blijft voor Jong Uden
een belangrijk goed. We vragen daarom het College een proactieve houding aan te
nemen en ons op de hoogte te houden van ontwikkelingen.
Duurzaamheid in Uden
Uden heeft een hoge ambitie wat betreft duurzaamheid en daar staat Jong Uden volledig
achter. Wij zien een gemeente die bewuste doelen voor ogen stelt en daarvoor gaat. Uden
energieneutraal 2035 en de afvalproef zijn daar voorbeelden van. De gemeente stelt
€236.000,- beschikbaar voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda. Uden zegt niet
alleen, maar doet ook!
Uden denkt echter gelukkig ook verder dan energie en afval en kijkt ook naar fairtrade en
burgerinitiatieven. Jong Uden wil dat de gemeente deze proactieve houding blijft
aanhouden en zo voor een mooier, schoner en duurzamer Uden zorgt. De titel ‘Fairtrade
gemeente’, en het ‘Groene hart’ dat de gemeente onlangs van Greenpeace heeft
ontvangen zijn alvast bevestigingen hiervan. De gemeente Uden geeft het goede
voorbeeld!
Sociaal in Uden
Jong Uden wil dat iedereen in Uden mee kan doen aan de samenleving binnen ieders
mogelijkheden. Wij staan achter de visie en proactieve houding die het College heeft waar
het gaat om het ondersteunen van mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de
arbeidsmarkt. Wij vinden het goed om terug te lezen dat het College mensen en in het
bijzonder kinderen in armoede niet vergeet.
De afgelopen periode heeft laten zien dat Uden kan rondkomen van haar budgetten. De
zorg is goed georganiseerd en de transitie is goed verlopen. Nu moet de transformatie nog
volbracht worden. Het is de vraag of de budgetten ook de komende jaren toereikend zullen
zijn. Wij vragen het College dan ook om ons actief te informeren over de stand van zaken,
zodat we op tijd kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.
Socialiteit en leefbaarheid begint in je eigen leefomgeving. Jong Uden is blij dat er wordt
ingezet op groene, gezonde, gezellige en gastvrije wijken. Wij zijn benieuwd naar het
verloop en de uitkomsten van het project ‘Budget voor de samenleving’ dat zijn primeur zal
vinden in de wijk ‘de Gaarden’. Jong Uden ondersteunt in ieder geval innovatie en
burgerparticipatie die door dit soort projecten ontstaat!
Sporten in Uden
Jong Uden vindt het belangrijk dat Udenaren en met name de Udense jeugd gebruik kan
maken van goede faciliteiten. De investering in de hockeyclub is hier een goed voorbeeld
van! Daar is de afgelopen jaren al flink in geïnvesteerd en dat moeten we blijven doen. Zo
is het goed dat de kwaliteit van het Park Moleneind wordt onderzocht. Jong Uden ziet voor
dit park een plek om zowel te kunnen sporten als recreëren, beide functies moeten
behouden blijven.

Tot slot
Wij zien al jarenlang een goede balans tussen investeringen en
bezuinigingen. In de afgelopen jaren lag de nadruk op bezuinigingen en gelukkig zien we
deze nadruk weer meer in de richting van de investeringen verschuiven. Er zit meer lucht
in de begroting en er kan voorzichtig weer geïnvesteerd worden. Mocht er nog wat lucht
over zijn, dan vragen wij nog extra aandacht voor de kinderboerderij; ook een mooie en
educatieve voorziening die wij niet zomaar willen missen. In het Brabants Dagblad hebben
we ook moeten lezen dat de kinderboerderij dreigt met sluiting. Kan het college over het
aanstellen van een beheerder en de kosten die hiermee gemoeid zijn, de laatste stand van
zaken geven? Jong Uden maakt complimenten aan het College voor de totstandkoming
van deze begroting.
Wij zijn optimistisch over de toekomst en willen dat deze lijn doorgezet wordt.
Uden krijgt steeds meer kleur!

