inwoners

horeca

30.000
banen

gastvrije

Draai en maak open

57.000

per jaar
overnachtingen

300.000

gezond
ﬁnancieel

De toekomstvisie is onderdeel van het
herindelingsontwerp. De gemeenteraden van
Landerd en Uden nemen op 24 oktober 2019
een besluit over het herindelingsontwerp.

Goedkeuren van deze
toekomstvisie
voorzieningen

met stadse

inwoners

landelijk

veelzijdig:

57.000

van Brabant

Van maart tot juni 2019 dachten inwoners mee over de
nieuwe gemeente. Dankzij die inbreng is deze toekomstvisie
geschreven. De volledige versie van de toekomstvisie vind je
op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl.
Gemeente Landerd en gemeente Uden zijn vanaf 1 januari
2022 de gemeente Maashorst. Een gemeente met zo’n 57.000
inwoners die bestaat uit de kernen Odiliapeel, Reek, Schaijk,
Uden, Volkel en Zeeland. Maar: hoe ziet die nieuwe gemeente
eruit? Wat maakt deze gemeente bijzonder? Wat vinden
inwoners belangrijk? Dat lees je in deze toekomstvisie.

natuurgebied
aaneengesloten

grootste
Gemeente Maashorst: om trots op te zijn!

Toekomstvisie in ‘t kort
Consultatieronde (toekomstvisie)
2 – 8 september 2019
Je kunt reageren op de toekomstvisie via een online
enquête op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl.
Je kunt die week ook iemand van de gemeente op straat
tegen komen die je mening over de toekomstvisie vraagt.
Vaststellen herindelingsontwerp
24 oktober 2019
De gemeenteraad van Landerd en van Uden besluiten
over het herindelingsontwerp. Inclusief toekomstvisie en
de resultaten van de consultatieronde.
Zienswijzeprocedure (herindelingsontwerp)
30 oktober - 27 december 2019
Geef jouw mening over het herindelingsontwerp.
Dit kan op meerdere manieren. Hoe precies?
Die informatie volgt nog!
Vaststellen herindelingsadvies
Maart 2020
Op basis van het herindelingsontwerp en de reacties uit
de zienswijzeprocedure ontstaat een herindelingsadvies.
Dit wordt aan de beide gemeenteraden voorgelegd.

Herindelingsontwerp
Toekomstvisie gemeente Maashorst
gemeente Maashorst
Hoe ziet de nieuwe gemeente er straks uit?
Neem een
in de toekomst!
Voorstel
totkijkje
samenvoeging
van de gemeenten
Landerd en Uden | 18 juni 2019

Nieuwe gemeente Maashorst
1 januari 2022

Alle informatie en nieuws vindt je op de website
www.opwegnaargemeentemaashorst.nl
en de social mediakanalen.
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1. Zes dorpen: één gemeente
Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland: zes verschillende
kernen, met ieder hun eigen kenmerken. Maar ook overeenkomsten:
het zijn zes hechte kernen, mensen staan voor elkaar klaar, organiseren
en ondernemen samen dingen. Inwoners ontmoeten elkaar in
ontmoetingsplekken in hun omgeving. Hier zijn vrijwilligers druk in de
weer. Het verenigingsleven bruist! Er zijn mooie ontmoetingen
en vriendschappen ontstaan. De dorpen behouden hun eigen karakter
en vormen samen een prachtige nieuwe gemeente Maashorst.

3. Het buitengebied:
een fijne plek voor iedereen
Boerenbedrijven zijn veranderd. Dat zorgt ook voor volop nieuwe
ideeën. Samen ontdekken we die en kijken we hoe we ons
buitengebied verder kunnen ontwikkelen. Het natuurgebied
De Maashorst is uitgegroeid tot een prachtige trekpleister.
Het aantal toeristische overnachtingen in onze gemeente groeit.
Steeds meer toeristen ontdekken al het moois dat onze
gemeente te bieden heeft.
De natuur krijgt veel aandacht. Mensen én dieren
leven in een gezonde omgeving. We zijn zuinig op de
mooie landschappen en voelen ons hier samen
verantwoordelijk voor.

Een kijkje in de toekomst:
het is 1 januari 2022.
De gemeente Maashorst
is geboren!
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4. Samen denken,
samen doen

2. Een aantrekkelijke plek om
te wonen, te werken én te
bezoeken!
Het is heerlijk thuiskomen in de gemeente
Maashorst, na een werkdag, school of een andere
activiteit. Ook nieuwe inwoners voelen zich snel
thuis. Veel jongeren blijven in het dorp wonen
waar ze zijn opgegroeid, want het woningaanbod is
uitgebreid. Ook ouderen vinden hun plekje, dankzij
aanpassingen van bestaande gebouwen. Ook
innovatieve en nieuwe gebouwen zorgen ervoor
dat iedereen fijn kan (blijven) wonen waar hij of zij
dat wil. Voor jong en oud is duidelijk waar zij terecht
kunnen met zorgvragen.
Dagelijkse boodschappen doe je in je eigen kern.
Alle basisvoorzieningen zijn daar gebleven. Voor
meer stadse voorzieningen gaan mensen een dagje
naar de grootste kern van de gemeente (centrum
Uden). Daar vind je gastvrije horecazaken en een
gevarieerd winkelaanbod. Samen met inwoners
bekijken we welke vervoersmiddelen nog meer
mogelijk zijn.

Zo kan iedereen gaan wanneer hij of zij wil! Ook
natuurgebied De Maashorst is goed en veilig
bereikbaar.
De gemeente staat bekend als een bedrijvige
gemeente en is onderdeel van de ‘De Agrifoodregio’. Het is fijn werken in deze gemeente en regio,
ook dankzij veel innovatieve ontwikkelingen.
Betaalde functies én vrijwilligersfuncties worden
steeds meer ingevuld. Ook mensen die verder van
de arbeidsmarkt af staan, gaan steeds vaker aan het
werk.
We zijn een groene gemeente. Daarom is er een
duurzaamheidsagenda gemaakt. Zo zorgen we er
samen voor dat we goed omgaan met ‘ons’ stukje
op de aarde. Inwoners besparen energie, wekken
zelf energie op, gooien weinig voedsel weg en
zamelen hun afval nauwkeurig in.

Samen met inwoners uit alle kernen
maken we onze gemeente zoals we
graag willen dat deze is. We praten
met elkaar, luisteren naar elkaars
ideeën en wensen en bedenken samen
oplossingen. Iedereen mag meedenken
en meedoen. Het samenspel tussen
inwoners, organisaties en gemeente
blijft in beweging. We zijn blij met
de betrokkenheid, kennis en inzet
van initiatiefgroepen, coöperaties,
gebiedsplatforms en andere
vertegenwoordigers uit de dorpen.
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