Op weg naar
de gemeente
Maashorst
De gemeente Uden en de gemeente Landerd gaan samen op 1 januari
2022. We zijn dan een nieuwe gemeente, met dezelfde inwoners
en verenigingen. Met een nieuwe naam: gemeente Maashorst.
We bestaan uit de dorpen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden,
Volkel en Zeeland. Deze dorpen behouden hun eigen identiteit.

gemeente

maashorst
i.o.

Samen zijn we meer dan één en maken
we onze toekomst nog mooier!

Een nieuwe gemeente met nieuwe mogelijkheden en kansen, maar met dezelfde inwoners, verenigingen en dorpskernen (Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland). We koesteren de kracht en
de eigen identiteit van deze zes kernen, we benutten elkaars sterke punten en vullen elkaar aan.
De nieuwe gemeente ligt in het grote groene natuurgebied De Maashorst. Groen, recreatie en
natuur brengen we meer tot ontwikkeling en recreatie geven we een impuls. Met een grotere
stem in de regio kunnen we meer betekenen voor dit natuurgebied. We kunnen ons dan hard
maken voor investeringen en subsidies voor de Maashorst. Ook geeft dat kansen voor de toerismesector en voor ondernemers, die kunnen zich profileren als Maashorstondernemers.
Op de gebieden wonen, economie en zorg ontstaan veel kansen. We kunnen zorgen voor een
ruimer en diverser aanbod van woningen voor onze inwoners. Ook zijn er meer mogelijkheden
voor ondernemers om zich in de gemeente te vestigen, met veel gunstig gelegen bedrijfskavels
in de gemeente. Een gemeente met meer dan 50.000 inwoners mag zelf overleggen met zorgverzekeraars. Dat doet nu nog een grotere gemeente voor ons. Als we dat zelf kunnen doen dan
kunnen we beter opkomen voor de zorgvragen van onze eigen inwoners.
De kwaliteit van de dienstverlening voor de inwoners en bedrijven gaat verder omhoog door
te werken aan een organisatie die weet wat er leeft in de samenleving en hier ook op inspeelt.
Een grotere gemeente heeft meer medewerkers, die gemakkelijker taken van hun (afwezige)
collega’s kunnen overnemen. We helpen de inwoners dan beter en sneller.
Eén Maashorstgemeente betekent één ambtelijke organisatie.

Hoe gaan
we samen?
Samen met jou

Samen één

Gemeente
Maashorst

Hoe gaat de nieuwe gemeente
eruit zien? Dat bepalen we
samen. We gaan in gesprek
met inwoners, verenigingen,
organisaties en ondernemers.
Samen bepalen we wat we
belangrijk vinden en hoe de
nieuwe gemeente eruit komt
te zien. Hoe we dit precies
aanpakken, lees je in het
plan van aanpak dat je op de
gemeentelijke website van
Uden en Landerd vindt.

De gemeente Landerd en de
gemeente Uden zijn nu nog
twee aparte gemeenten.
Op 1 januari 2022 zijn we
samen één nieuwe gemeente.
De beide gemeenten hebben
allebei evenveel te zeggen
over hoe de nieuwe gemeente eruit komt te zien. Ze zijn
gelijkwaardig aan elkaar.
Bij de vorming van de nieuwe
gemeente houden we rekening
met elkaars wensen. We
beslissen samen hoe de nieuwe
gemeente eruit gaat zien.

We stellen ‘Maashorst’
als naam van de nieuwe
gemeente voor. Dit is een
herkenbare naam, omdat
het natuurgebied ook
De Maashorst heet.
Dit natuurgebied verbindt
de beide gemeenten met
elkaar. Ook is de naam
goed uitspreekbaar en
makkelijk te onthouden.

Gemeente Maashorst

Toekomstvisie
De toekomstvisie is de visie van de nieuwe gemeente. Hoe ziet onze
gemeente er straks uit? En hoe ziet de gemeente er over 20 jaar uit?
Wat vinden we belangrijk? Hoe zorgen dat we voorbereid zijn op de
toekomst? Als gemeente, maar ook als inwoner of ondernemer.
Antwoorden op zulke vragen komen terug in de toekomstvisie.
Samen met inwoners, organisaties waar we mee samenwerken en
medewerkers maken we de toekomstvisie. Zo zijn we klaar voor
de toekomst!
De herindeling Uden-Landerd is voor
iedere inwoner een kans om mee te
praten over hoe jouw nieuwe gemeente
eruit moet komen te zien.
We praten er graag met zoveel mogelijk
mensen over, ook met jou!
Waar praten we over en met wie?
Een aantal voorbeelden:
• Ondernemers <> economie
•	Gebiedsplatforms, initiatiefgroepen,
Udenaar de Toekomst <>
meepraten en meedoen in de
gemeente (participatie)
•	Zorgorganisaties en kwetsbare
doelgroepen <> zorg
•	Inwoners <> welke voorzieningen
moet de nieuwe gemeente hebben?

Tijdlijn
2018
Begin 2019
april/juni 2019
juni 2019
okt 2019
nov/dec 2019
maart 2020
1 jan 2022

Principe besluit
Plan van Aanpak
Jij bent aan zet (challenges)
Inloopbijeenkomst
Herindelingsontwerp
Ter inzage legging
Vaststelling herindelingsadvies
Start nieuwe gemeente

Hoe kan jij meedoen?
We komen graag met jou in gesprek!
Wat vind jij belangrijk?
Woon jij met plezier in een van de dorpen
van de nieuwe gemeente Maashorst?
Wat wil jij graag terug zien in de nieuwe
gemeente?
In 2019 gaan we op verschillende manieren
met jou in gesprek. We geven uitleg over
hoe we ons voorbereiden op de herindeling
en we zijn benieuwd wat jij belangrijk vindt
voor de nieuwe gemeente.

