Algemene beschouwingen VVD - Leefbaar Uden 2017 (college versie)

Voor een leefbaar Uden!
Ons fundament is sterk genoeg gebleken om de forse tegenwind aan te kunnen. Het college
presenteert dit jaar wederom een sluitende meerjarenbegroting. En wederom hoeven we de lasten
voor de burger niet te verhogen. Hoe zwaar het de afgelopen jaren soms ook was, het is ons gelukt
Uden stabiel door de crisis heen te loodsen. We kunnen stellen dat de degelijke basis waar Uden op
stond voor de crisis al stevig genoeg was om de fikse tegenwind die ook wij gehad hebben aan te
kunnen. We moeten alert blijven op de continu blijvende veranderingen in de samenleving. Het
fundament blijkt nu sterker dan voor de crisis en dus kunnen we vol vertrouwen en ambitie vooruit
kijken en zien wat we op onze Udense maat willen.
Zo willen we met Landerd samen aan een mooie, nieuwe en sterke Maashorstgemeente gaan
bouwen. Bij het onderzoek op basis van gelijkwaardigheid zullen de inwoners, het bedrijfsleven en
maatschappelijke instellingen betrokken worden. Wij hopen dat Bernheze, of een gedeelte hiervan,
zich ook bij ons zal aansluiten. Hoe dan ook de nieuwe Maashorstgemeente krijgt een goede maat om
met behoud van eigen zeggenschap toch alle taken die op de gemeenten af blijven komen goed aan
te kunnen. Als VVD-Leefbaar Uden kijken we vol vertrouwen uit naar deze ontwikkelingen.
Economie en werkgelegenheid zijn belangrijke pijlers voor Uden. We hebben inspanningen geleverd
voor een bloeiend centrum, echter de retail heeft het, ondanks dat het vertrouwen toeneemt, moeilijk.
Onze zorg gaat hier nog steeds naar uit. We moeten gaan samenwerken om ook de retail te
stimuleren, en de (stille) leegstand te verlagen. VVD-Leefbaar Uden vindt het belangrijk dat Uden de
regiofunctie die het heeft blijft behouden. We zijn er kritisch op dat de marketing van niet alleen ons
winkelcentrum maar de hele gemeente Uden goed onder de aandacht blijft.
Gevoelde veiligheid. In de huidige tijd voelen mensen zich soms onveilig. We hebben afschuwelijk
aanslagen gezien, niet zo eens heel erg ver van Uden vandaan. Voelen mensen zich veilig in Uden?
Hoe heeft Uden last van de heftige storm waar we ons mondiaal in lijken te bevinden? VVD-Leefbaar
Uden zal daar altijd alert op blijven. Wij snappen dat we geen invloed hebben op de wereldpolitiek, wel
moeten wij er alles aan doen om in Uden de gevoelde veiligheid zo groot mogelijk te maken. Dat doen
we soms met hele praktische dingen als meer mobiel cameratoezicht en maatregelen zodat het aantal
fietsendiefstallen af neemt.
College, welke maatregelen bent u voornemens hier nog meer in te nemen?
Is het bekend bij het college dat er in Uden plekken zijn waar overlast plaats vindt?
Zijn er ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de handhaving en daarmee op de begroting?

Meer sport, mooie cultuur, goed onderwijs. In sport hebben we wederom geïnvesteerd. Het ging
niet allemaal van zelf maar er liggen inmiddels prachtige kunstgrasvelden bij Udi ’19 en Hockey Club
Uden. Het komende jaar zullen we gaan onderzoeken hoe de sportverenigingen op park Moleneind
ook toekomstbestendig kunnen zijn.
De culturele sector is continu in beweging. Zij hebben hard gewerkt het afgelopen jaar. De bereidheid
die er was bij de cultureel ondernemers om op een andere manier de cultuureducatie aan te bieden
heeft veel indruk gemaakt. Dit heeft geleid tot een mooie nieuwe organisatie: Kunst & Co. Alle
kinderen in Uden kunnen gewoon hun muzieklessen, danslessen, beeldende vorming etc blijven
volgen.
Dierentuin Zie-Zoo. De dierentuin in de gemeente Uden gaat fors vergroten. Het is een dierentuin
die niet commercieel of met winstoogmerk is opgezet. Er is een samenwerking met het Regionaal
Autisme Centrum. Hierdoor levert de dierentuin een zeer positieve bijdrage om mensen met een
autisme-stoornis hier hun dagbesteding aan te bieden. Zie wat hier voor moois volbracht wordt zonder
gemeentelijk subsidie. VVD-Leefbaar Uden is uitermate trots op dit soort vrij ondernemerschap en
burger-initiatief.

Een solide sociaal domein. In het sociale domein zijn de drie transities nu bijna twee jaar geleden in
gegaan. Wij zijn onder de indruk hoe alle professionals zich met hart en ziel inzetten om deze
transities vorm te geven. Natuurlijk valt er nog veel te leren. Als gemeente waren we ineens
verantwoordelijk voor zaken die we nog nooit gedaan hadden. Dat viel niet mee. Overal in het land zie
je dat gemeenten worstelen met hoe ze dit goed moeten doen. Ook hier heeft Uden weer de goede
keuzes gemaakt. We hebben het geld voor het sociale domein geoormerkt en blijven continu
waakzaam voor het sociale vangnet. Dat betekent dat geld wat nu nog niet besteed wordt aan de zorg
in een potje wacht tot het nodig is voor de zorg. Dat geld wordt dus niet besteed aan straatlantaarns.
Dat hebben we slim gedaan zo blijkt. Het potje is nu redelijk gevuld maar met de bezuinigingen die
vanuit het Rijk nog naar alle gemeenten en dus ook Uden toekomen kunnen we toch dezelfde zorg
blijven bieden als de afgelopen jaren. Wij hoeven hierop nu dus niet extra te bezuinigen. We blijven dit
alles natuurlijk nauwlettend volgen.
Verder kunnen we vaststellen dat we over een goed functionerend basisteam beschikken. VVDLeefbaar Uden is daar trots op.
College, hoe gaat u zorgen dat het basisteam zo goed kan blijven functioneren en niet uiteindelijk aan
zijn eigen succes ten onder gaat?
Mooiere straten. We zullen blijven investeren in de Infrastructuur en onderhoud van Uden zoals we
dat het afgelopen jaar gedaan hebben bij de HOV. Het komende jaar zullen we dat doen in de St
Janstraat en de Birgittinessestraat, Marktstraat, Terraveenplein Odiliapeel, we maken een
turborotonde bij de afrit Uden-Noord. VVD-Leefbaar Uden vindt het belangrijk dat de kernen Volkel en
Odiliapeel meer ontlast worden. Ook vinden wij het belangrijk dat de toegangswegen van en naar
Uden minder druk worden en daarmee veiliger. De toekomstige ontwikkelingen van de A77, de N605
en de N264 kunnen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verkeersveiligheid, economie en de
werkgelegenheid.
College, hoe staat het met de verbetering van deze wegen?
Gezonde grond. Gemeenten stellen hun eigen bestemmingsplannen op. Uden heeft de afgelopen
jaren grote gebieden bestemd met één bestemmingsplan. Dit om de wirwar van zogenaamde
postzegelplannetjes te minimaliseren. VVD-Leefbaar Uden hecht waarde aan overzicht, maar geeft
daarentegen aan in sommige gevallen kleinere gebieden te willen bestemmen, dus in een apart
bestemmingsplan. Dit doen we niet zo maar. Bij elk afzonderlijk plan wordt er een afweging gemaakt
over de spelregels die voor die afzonderlijke plannen worden gemaakt.
VVD-Leefbaar Uden onderstreept de meerwaarde die zo'n afzonderlijk plan kan hebben. Zeker in
relatie tot de omgevingswet die in 2019 zal worden ingevoerd zal er op een andere manier gekeken
moeten worden naar nieuwe plannen. De omgevingswet heeft de intentie om het doel van het initiatief
voor ogen te krijgen.De initiatiefnemer dient ook heel duidelijk aan te leveren wat de meerwaarde van
zijn ingediende plan is.
VVD-Leefbaar Uden ondersteunt deze plannen van harte, omdat hierbij de initiatiefnemer zelf de
verantwoordelijkheid neemt om het plan te laten slagen.
Grondbedrijf. Een belangrijk onderdeel van de begroting is het grondbedrijf. Er is veel geld mee
gemoeid. Uden heeft net zoals vele andere gemeenten veel grond liggen waar bouwwensen zijn:
bedrijven en woningen. Als deze gronden echter nog niet uitgegeven zijn dan kosten deze gronden
geld. Als gemeente steek je er op in om de mogelijkheden te bieden om grond interessant te maken.
Hiervoor is een aantal jaren geleden het actieplan gebiedsontwikkeling door de gemeente opgezet.
VVD-Leefbaar Uden heeft dit actieplan enorm ondersteunt, omdat dit de mogelijkheden heeft vergroot
tot versnelde uitgifte van gronden. Om zicht te hebben op de behaalde resultaten kan een vergelijking
gemaakt worden met de omgeving en met andere vergelijkbare gemeenten. Hieruit valt te
concluderen dat door destijds op tijd bij te springen en nieuwe inzichten te verkrijgen het gelukt is om
weer grip te krijgen op de gebiedsontwikkeling en koers te houden.

Integrale samenwerking. Op allerlei vlakken is het steeds meer gezamenlijk tussen gemeenten
oppakken van ideeën en wensen een belangrijke taak geworden. Onder andere op het gebied van
afvalwaterverwerking is deze integrale aanpak gewenst. Door samen op te trekken kan er veel geld

bespaard worden. VVD-Leefbaar Uden blijft zich goed focussen op deze gedegen samenwerking.
Kwetsbaarheid verminderen, kosten besparen, kwaliteit verbeteren en kennis delen zijn de
doelstellingen die we hierbij willen bereiken. Het uiteindelijke resultaat van samenwerking is lagere
leges voor rioolheffing. VVD-Leefbaar Uden ziet hierin een goede mogelijkheid om de lasten voor de
burger laag zote houden.
College, heeft u er zicht op wanneer we ook financieel kunnen gaan profiteren van deze
samenwerking?
Beter wonen. We kunnen vaststellen dat de woningbouw weer toeneemt. Met Area zijn er afspraken
gemaakt voor activering van de sociale woningbouw. Hier moeten duidelijk de kerkdorpen Volkel en
Odiliapeel actiever in betrokken worden. Ook in de vrije sector zullen er meer betaalbare huurhuizen
moeten komen zodat iedereen die dat wil gemakkelijk in Uden kan gaan wonen. Ook voor wat betreft
het bouwen van koophuizen hebben we de wind weer mee. Naast uitbreiding zal de focus ook meer
op inbreiding moeten liggen. Op deze manier kunnen mensen ook op korte termijn hun gedroomde
huis gaan bouwen in Uden.
College, wat zijn de laatste ontwikkelingen voor wat betreft de te verkopen bouwgrond, en wat
betekent dit voor het komende begrotingsjaar.
Zinvolle burgerparticipatie. Nu we de wind wat meer mee krijgen is het heel verleidelijk om minder
kritisch te kijken naar bepaalde kosten. VVD-Leefbaar Uden vindt het belangrijk om de creatieve
oplossingen die gevonden zijn onder financiële druk niet los te laten nu deze oplossingen mogelijk niet
meer noodzakelijk zijn. Wij zullen er op toe zien dat onze financieële huishouding goed op orde blijft
en we niet achter over gaan leunen en alles zo maar laten gebeuren. We willen de burgers van Uden
actiever blijven betrekken bij keuzes die gemaakt moeten gaan worden in de toekomst. U zult ons dus
vaker gaan zien de komende tijd.
Haalbare duurzaamheid. Duurzaamheid is een wollig begrip. Toch is het meetbaar. VVD-Leefbaar
Uden vindt dat duurzaamheid realistisch en haalbaar moet zijn. Verdiend het zichzelf wel terug ?
De laatste jaren is er flink geïnvesteerd in duurzaamheid zoals de zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen en het te realiseren zonnepanelenpark Hoogveld. Zo voldoen we aan de gemaakte
duurzaamheidsambities en ook deze afspraak vinden wij belangrijk. Dit hebben we immers als Raad
afgesproken.
Het Udens College en de basisscholen Bluysen en de Brink zullen het komende jaar hun intrek nemen
in hun nieuwe, duurzame en moderne schoolhuisvesting. Ze voldoen voor een hedendaagse en
moderne visie op onderwijs. We hebben op deze manier gezorgd en geïnvesteerd in de toekomst en
onze jongeren in Uden.
De lange adem. De F35 is op komst. VVD- Leefbaar Uden vindt dat er inspanningen geleverd
moeten worden om de komst van de F35 om te zetten in economisch voordeel voor Uden met nieuwe
bedrijven, maar in ieder geval meer werk voor de huidige in Uden gevestigde bedrijven. We weten dat
er al lang geprobeerd wordt om de vliegbasis ook op deze manier meer van invloed te laten zijn op
onze economische positie. Wij beseffen ons dat we hier een lange adem moeten hebben, maar we
willen dit niet zo maar los laten. De toekomstige ontwikkelingen zullen wij volgen en we zullen
economische kansen proberen te creëren en benutten.
College, zijn er op dit momenten gesprekken of ideeën die maken dat de vliegbasis ook meer
economisch voordeel biedt aan Uden?
Een F16 op de rotonde bij de vliegbasis is een lang gekoesterde wens van de Dorpsraad Volkel en
VVD-Leefbaar Uden. Deze maand zal de F 16 geplaatst worden. Dit geeft aan dat Uden, Volkel en
Odiliapeel nauw verbonden zijn met de basis als werkgever. Ook hier is de lange adem beloond.

Vol vertrouwen vooruit. Als we terugkijken op het afgelopen jaar concluderen wij dat de Udenaren
zich hebben laten zien zoals ze zijn. Hardwerkend en met open vizier vol besef van dat wat moet
ondanks de tegenwind die op ons af kwam. We zijn trots dat we nu op dit punt staan. Er is rust, er is
ruimte, de wind draait. Een mooie beginpositie om een nieuwe toekomst in te gaan, een toekomst in

een andere vorm, een toekomst met hopelijk minder financiële zorgen en een toekomst vol
vertrouwen.
College blijf het voortouw nemen. Ga door op de ingeslagen koers, jullie hebben onze volledige steun!
VVD-Leefbaar Uden gaat daarom wederom met veel vertrouwen instemmen met deze begroting.
Namens VVD-Leefbaar Uden
Jan Hens, fractievoorzitter

