Impressie thematafels 24 juni
Relatie kernen en buitengebied

Ronde
§
§
§
§
§

Voorzieningen

Sociale contacten

Economische impuls voor kern vanuit vitaal buitengebied (winkels, horeca)

Oudere kernen zijn ontstaan uit boerenbedrijven = relatie kern – buitengebied
Recreatie in buitengebied promoten:
o
o

Basis van paden, routes e.d. is al op orde

Blijf De Maashorst ontwikkelen om goed te kunnen recreëren. Dé kans voor de
nieuwe gemeente. Niet bang zijn voor belasting natuur door recreanten.

o

Maashorst verder ontwikkelen geeft vele revenuen

o

Nu bijdrage van Landerd. Hoe kunnen we behouden wat er allemaal is opgezet en
ook heel goed gaat? Wens: voorzetten!

§

Meer begrip voor situatie agrariër.
o
o

Innovatie in agrarische sector is heel ver. 2e economie van Nederland!

Bewoners kleinere kernen nog affiniteit met agrarische sector à minder begrip in
grotere kernen

o

Vanuit recreatiesector kun je aan klanten ook uitleggen waarom de agrariër
dingen (moet) doen. Helpt als je zelf agrarische achtergrond hebt

o
§

Ontwikkeling naar biologische landbouw, streekproducten helpt ook voor begrip

Overheid niet plannen aan regels toetsen, maar regels aan plannen à zijn maatregelen
haalbaar en leveren ze iets op

§

Ontwikkelingen:
o

Je ziet het buitengebied veranderen, dit kan leiden tot conflict:
§
§
§

o

Minder boeren bedrijven, alleen grote
Leegstand

Toerisme groeit

Bewoners kernen weten niet wat er allemaal speelt in het buitengebied. Hebben
wel een mening (vaak negatief) à dialoog

o

Agrarische sector wordt geraakt door:
§
§
§

Ziektes als Q-koorts

Maatregelen milieuhygiëne

Boeren moeten ruimte krijgen om te kunnen veranderen

Saamhorigheid en ontmoeten

Ronde 1
§

Bereiken van vrijwilligers ⊲ samenwerken stimuleren ⊲ sociaal participatiebeleid om ook
de minima mee te laten doen

§
§

Aanwas nieuwe vrijwilligers

Samenwerking/ versterking organisaties en (sport)clubs
o
o
o

Guus beweegt je

Belonen van vrijwilligerswerk

Drempel voor vluchtelingen verlagen door beter te communiceren

§

Buurtgenoten willen leren kennen
o

Ontmoetingen faciliteren
§
§

Hofjes woningen

Samen eten en koken

§

Vluchtelingen betrekken ⊲ de inzet van de vluchteling moet ook zichtbaar zijn

§

Als mens wat tijd besteden aan de ander ⊲ hoe kan je hier als gemeente aan bijdragen?
o
o

§

Laagdrempelige ontmoetingsplekken!

Goed bereikbaar zijn, ook voor de mensen met minimale middelen

Op scholen aandacht besteden aan vrijwilligerswerk/ bewegen en elkaar ontmoeten ⊲
jongeren met ouderen kennis laten maken

§

Ouderen niet vergeten ⊲ balans tussen vrijwilliger en professional

Ronde 4

Wat vinden wij belangrijk?
§

Goede, collectieve ontmoetingsplekken
o

Sportverenigingen
§
§
§

o
o
o
o
o
§
§
§

Sportpark omdopen tot sport- en ontmoetingsplek
Buitenfitness

Beweegtuin voor ouderen

Dorpshuizen, ook met activiteiten overdag
Buurtverenigingen

Theehuis in het park

Nieuwe initiatiefnemers voor ontmoeten/saamhorigheid
Jaarlijkse burendag, roulerend in kernen

Gebruik maken van bestaande netwerken in kernen

Combinatie van activiteiten voor jong en oud mixen

Trends: veel digitaal (ontsluiting buitengebied nodig)

Duurzaamheid

Ronde 1
•
•
•
•
•
•
•

Er worden goede dingen gedaan

Moeten we het alleen doen als burgers?

Veel vraagtekens, open eindes, moeilijke materie

Krachten bundelen (lokaal, inwoners en instellingen)
Meer menskracht, meer ambtenaren nodig dan 2
Hoeveel waarde hechten we eraan – prioriteit
Visie

o
o
o
o
o

Voortrekkersrol gemeente

Ook lokale energie afnemen

Ook lokaal samenwerken met bedrijven, v.b. zonnepanelen Bernheze
Aanjagen

Samen doelen stellen – concreet – niet te ver weg, v.b. energiecheck op de
gemeente (benchmark)

o
•

Gezamenlijk belang

Samenleving (gemeente faciliteert)

o
o
o
o
o
•

o
o

o
o
o
o

o

Landerd: internet eerst buitengebied, dan centrum
Samenwerken met boeren

Authentieke boerderijen behouden/ ontwikkelen

Natuur en milieu (gaat goed; er wordt goed geluisterd naar inwoners & experts)
Coöperatie

Lokaal samenwerken, inclusief gemeente
Panelen
2035

Industrieterreinen gebruiken voor zonnepanelen
Eén doorgaande weg, de rest woonerf
Waterstofstations (v.b. Nijmegen)

Klimaatadaptatie
o
o

•

Buurthuizen; ontmoeten

Mobiliteit
o

•

Import

Energie (warmte)
o

•

Ons kent ons

Landbouw
o

•

Sociale samenhang

Samen
o
o
o
o
o
o
o
o

Meer planten

Minder stenen
Laagdrempelige gemeente

Gesprek gemeente – inwoner
Korte lijntjes

Regelmatig contact (terugbellen)
Vertrouwen moet groeien

Balans controle - loslaten

Co-creatie: inwoner, gemeente en bedrijven
Dienstbaar

Ronde 4
•
•
•

Grotere schaal is de kracht tussen Uden en Landerd
Invloed is groter in de regio

10 punten natuurorganisaties
o
o

Natuurbeheer in algemene zin: Landerd loopt iets achter/ Uden verder op weg

Gemeenten hebben indirect veel invloed (urgentie). Natuurnetwerk: financiën zijn
beschikbaar ⊲ realisatie

o

Ecologische verbindingszones
§
§
§

o
o

60% realisatie groen/ blauwe ruit om Uden
Ambitie: ook voor Landerd instellen

Ambitie: zones aanleggen – huidige gemeenten met elkaar verbinden

Landschapsbeleidsplan: beide gemeenten afstemmen én realisatie

Ecologisch beheer: Uden verder dan Landerd; dus gelijktrekken; ook provincie en
Rijk hierbij betrekken

o

Actie steenb. / erven: diverse activiteiten in Landerd en Uden versterken. Wens:
….. forest, groene schoolpleinen. Educatief ook goed. Landelijke programma’s
beschikbaar

o

Groene Peel As

o

Geo Park en Maasvallei ⊲ actieve rol behouden, versterken en uitbreiden

o

Wens: winterverblijf voor vleermuizen (gezamenlijk nieuw project voor Uden en
Landerd)

o
•

Natuur
o
o
o

•

Water
o
o
o

Carpoolplaats
Uitdragen van de boodschap: wat doen we?

Hoe houd je balans in Maashorst (natuur, recreatie)
Snoeibeleid gemeente Uden; denk out of the box

Vasthouden aan waterprojecten van groot belang
Verstening tegengaan

Aan basis bij ontwerp van nieuwe wijken; wel oplossing zoeken voor bestaande
wijken

•
•

Biodiversiteit: neemt toe, blijven stimuleren!
Energie
o
o
o

•
•

Bewustwording creëren
Warmtenet?

Verduurzaming landbouw: onverwachte koppelingen maken tussen sectoren
Mobiliteit
o
o
o
o

•

Stimuleren en voorbeeld geven; is niet altijd meetbaar, wel van belang

Nieuwe gemeente is qua openbaar vervoer moeilijk bereikbaar

Goede fietsverbindingen; er is al veel verbeterd, maar het kan nog beter
Verlichting is nog wel een pijnpunt
Carpool

Hof van de toekomst: hoe maak je nieuwe gemeente toekomstbestendig?
o

Trigger: stikstofverhaal ⊲ ingewikkeld en veelzijdig
§
§

o

§
§

Cursussen geven

Verduurzamen eigen leefomgeving
Bewustwording, o.a. afvalstromen

Hof biedt aan:
§
§
§
§

o

Gezamenlijk doel is van belang

Wensen van Hof:
§

o

Durf stappen terug te zetten

Kennisdeling
Meedenken

Uitgesproken visie

Workshops gemeente

Voor nieuwe gemeente:
§

Niet alles moet anders, maar huidige projecten samen (Uden en Landerd)
versterken

§

Kleine stapjes, niet te ambitieus

§

Twijfel aan project zonnepanelen en windmolens – slimmere oplossingen:
niet alles volzetten in buitengebieden/ natuurgebieden –

•

industrieterreinen/ gebouwen promoten

Diversen
o

Intensieve veehouderij in nieuwe gemeente ⊲ veel economische belangen!

o

Bij circulaire landbouw veel meer grond nodig; die is dan niet inzetbaar voor
zonnepanelen

o

Met WOZ duurzaamheid stimuleren

Vitale kernen

Ronde 1
§
§
§
§

Zorg: zorgcoöperaties werken super en zijn ook nodig in Uden (‘Zeeland repareert’)
Recreatie: Hartje Groen bijvoorbeeld geeft kleur en gezelligheid
Natuurbegraafplaats: geeft karakter en houdt een kern vitaal
Openbaar vervoer
o
o
o
o

§

o

o
§

Ziekenhuis

Halte op loopafstand
Bezorgen

Uitje voor senioren

Sportverenigingen
o

§

Kleinkinderen

Winkels
o

§

Uitstapjes in het weekend (musea, shoppen, vrienden/ familie)

In de buurt voor senioren

Jongeren fietsen voor sport over de grenzen van de kernen

Natuurspeelplaats en scholen (veilig)
Wonen
o
o
o

Starter

Betaalbaar huren
Senioren
§
§
§
§
§
§

Gelijkvloers

Slaapkamer, keuken

Groter terras om buiten te bewegen

Bij elkaar = gezellig, gemengd heeft ook voordelen

In de buurt: supermarkt, ontmoetingscentrum en sport/ bewegen
Zijn tiny houses voor senioren en starters de oplossing?

Ronde 4
•
•
•

Flora en fauna belangrijk – lange termijn planning – alle leeftijden – gezonde voeding
Omgevingsvisie – zorg voor gezonde leefomgeving – aandacht voor kernen
Voldoende gevarieerd woningbouwprogramma
o
o
o

•

Grondprijzen niet te hoog, behoefte per kern bekijken
Differentiatie, woonwensenonderzoek

Genoeg sociale woningen voor starters

Voorzieningenniveau – basisscholen in stand houden!

•

Verenigingsleven – sociale cohesie is sterk – afstemmen op identiteit/ behoefte per kern
– faciliteren vrijwilligers

•

Zorg voor ontmoetingsplek voor jong en oud – stimuleer ontmoetingen, bijvoorbeeld
park met beweegtoestellen aanleggen

Laagdrempelige dienstverlening & contact met de gemeente

Ronde 1
•
•
•
•
•
•

Receptie: functie scheiden

Kwetsbare mensen: één contactpersoon (desk, prof.)/ vertrouwenspersoon
Regie/ één contactpersoon
Gehele vraag behandelen

Telefoon: direct deskundige / bij een lopende zaak: direct met behandelaar
Lokaal organiseren, niet te groot

Ronde 4
•
•
•
•
•
•
•

Zet verwachtingen helder neer (vroegtijdig)
Voorbeeld nemen aan gemeente Ede

Sterke medewerker aan de voorkant! Hbo’ers met mandaat. Niet alles dichttimmeren
Persoonlijk contact prominent aanbieden op homepage

Diensten leveren dichtbij inwoners (thuis of in dorp) voorkeur
Reageer snel op mails

Denk als bedrijf dat klanten wil bedienen (degene die je aan de lijn krijgt helpt je met
alles) ⊲ meedenken

•
•

Handhaven is ook dienstverlening ⊲ wees helder in wat mag

Mensen weten zelf wat in hun buurt gebeurt en wat dat goed voor is. Betrek hen!
Evalueren! En er iets mee doen.

•

Blijf nadenken over waarom we iets doen. Hevel bijvoorbeeld budgetten over als op
bepaalde onderwerpen geld over is.

•

Waak voor vijandigheid Uden - Landerd

Voorzieningen & zorg

Ronde 2 of 5
•
•
•
•
•

Aandacht voor dementie

Mensen beter en langer naar buiten1 Groen
Bio-ommetjes

Kwetsbare mensen betrekken

In gesprek gaan met GGZ. Waar kunnen mensen terecht? Vraag om loket met
deskundigen! Laagdrempelig, waar je binnen kunt lopen

•
•
•
•

Eenzame mensen in beeld krijgen, hoe?

Nabuurschap; d.m.v. bijvoorbeeld folders huis-aan-huis
Gemeente faciliteert

Park met bewegingstoestellen voor jong en oud. Beweging en sociale contacten.
Laagdrempelig, in de woonwijk(en)

•

Verzoek om toezicht vanuit school (kruisheren) voor rotzooi van de jeugd na bezoek
Drossaard.

•
•
•
•

Carpoolplekken 10X
Supermarkt in Reek
Buurtwinkel

Pleidooi vanuit de ouderen om afschaffing sluitingstijd horeca. Pleidooi voor overlast.
Spreiding naar huis gaand publiek

•

Goede busvoorziening tussen de dorpen

Leefbaarheid buitengebied

Ronde 2
•

Agrariërs en natuurverenigingen weten elkaar te vinden; onwetendheid zit vooral bij de
partijen van buitenaf

•
•

Begrip & vertrouwen

Oproep: gemeentebestuur mag uitdragen dat ze trots zijn op de boeren; die horen bij
onze gemeente!

•

Er is weinig vertrouwen in de boer. Hoe kunnen we dat veranderen?
o
o
o

Aangehaakte boeren moeten inhaken op de knooppunten van de wandelrouters

Maashorstboeren app die informatie geeft. Klik op de foto en kan krijg je informatie
Kunstlandschapsroute (lokale kunstenaars) ⊲ leidt tot dialogen ⊲ verbindt en
verbroedert (zie voorbeeld Mill & Sint Hubert)

•

Visie op ontwikkeling
o
o
o
o
o
o

•

Grootschalig kan ook duurzaam zijn
Prijzen omhoog

Grootschalig makkelijker omvormen

Stoppende boeren worden overgenomen door grotere bedrijven
Kleinschalig biedt onvoldoende verdienmodel
Wens: meer kringloop & kleinschaligheid

Onbemande stallen leidt tot meer afstand tot burger en grootschaligheid neemt toe als
gevolg van verdergaande specialisatie of

•

Nichebedrijven op kleinschaliger niveau en kringlooplandbouw is wel kansrijk ook op
grote schaal

•
•
•
•

Kloof tussen burger en boer

Onderwijs als verbindende factor; steeds moeilijker te organiseren
Kennis van herkomst van eten steeds slechter

Natuur & agrariërs weten elkaar wel te vinden. Daar bestaan misverstanden over. Goed
voorbeeld: boerenommetjes

•
•
•

APV ⊲ regels buitengebied verschillen per gemeente
Transformerend buitengebied (er is veel veranderd)
Weinig erkenning voor boeren door onwetendheid

Ronde 5
§

Bedrijven in buitengebied - op juiste schaal en met landschappelijke inpassing – dragen
bij aan leedbaarheid

§

Kernfaciliteiten ontbreken in het buitengebied (bijvoorbeeld glasvezel)

§

Kernen en buitengebied gelijk behandelen. In Landerd is veel geregeld, in Uden niet

§

Visie als punt op de horizon vanuit waarden

§
§
§

Toerisme en agrarische bedrijfsvoering gaan goed samen
Landschapsbeleidsplan mag afgestoft worden
Veranderingen die op ons afkomen:
o

Toeristische ontwikkelingen: toeristenbelasting mag ten dienste van de
toeristensector

o

Duurzaamheid is een thema, maak duidelijke keuzes! Agrarische bedrijfsvoering
en duurzaamheid staan haaks op elkaar

o
o
o

Anders boeren? Soms veel investering maar geen erkenning.
Burgerbewoning kan soms best (VAB-beleid)

Arbeidsmigranten: in ieder geval fatsoenlijk (wel/niet integreren?)

Participatie

Ronde 2
•

Toegankelijkheid en kleinschaligheid. Risico schaalvergroting, afkoppeling van
aangehaakte van burgers

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak de vraag klein

Publiceer vooraf goede informatie; gemeente is eigenaar van de informatiestroom
Accepteer dat niet iedereen mee doet
Participatiecoach

Udenaar de Toekomst en Uden Fonds goede plek geven
Gemeente maak gebruik van kennis en kunde inwoners

We missen o.a. de jongeren, die haken vaak af. Die bereik je nooit met vergadercultuur.
Hoe ondersteun je een plan zonder het over te nemen.

Moderne gemeente: ambtenaren en bestuur gaan anders denken. Inwoners veel invloed
op nieuwe beleid

•

Suggesties: openheid houden. Hoe zien we dit straks terug. Waar liggen
verantwoordelijkheden?

•
•
•

Nieuws is ook waar je trots op bent

Vooraf bekend (punt 5): welke ruimte is er om mee te denken en te doen?

Managen van reageren uit eigen belang en niet vanuit gezamenlijk belang (‘ Gemeente
luistert niet”)

•

Burgers geloven verhaal wat in de krant staat: onvoldoende geconfronteerd met goede
verhaal

•
•
•

Hoe meer informatie je krijgt hoe beter je mening kunt vormen

Cultuurtraject: definieer wat burgerparticipatie betekent (= ook klein houden).

Samen werken aan betrekken (naar de mensen toe). Rol duidelijk maken (groots opgezet
= drempel). Desnoods op wijkniveau gaan zitten

•
•

Aansluiten bij platforms in dorpen en wijken/ werk kleinschalig met lokale partijen

Wat is belangrijkste: Punt 7 (hou het klein en in de buurt) en punt 3 (hoe verbinden en
bereiken?)

•

Wat moeten we vooral zo houden?
o

Reek: werkafspraken vanuit dorp (gemeente Landerd) wordt goed mee omgegaan.
Aan bestuur terugkoppelen, ambtenaar aanwezig bij werkgroepen

o

Gemeente is toegankelijk, kleinschalig

o

Sluit aan op omgeving waar mensen al zijn. Zoek sleutelpersonen

o
o
•
•

Communiceer in de taal van de mensen
Accepteren dat niet iedereen meedoet

Maak mensen eigenaar (dan gaan ze vanzelf meedoen)

Gebruik maken van kwaliteiten in verschillende kernen (Punt 2)

Ronde 5
•
•

Gemeente heb luisterend oor (goed voorbeeld: vuurwerk Reek)

Je kunt met kleine groep wel vertegenwoordigen wat een grote groep wil. Check als
voortrekker wel of je de brede groep goed betrekt

•
•
•
•

Begrijpelijke taal

Adviesraden voor andere domeinen (ez, ro)
Right to challenge mogelijk maken

Duidelijkheid wanneer burgers aankloppen bij gemeente. Hoe kan gemeente burgers
bereiken? Inwoners en gemeente slaan nog vaak plank mis. Goede loketfunctie.
Samenwerken is sleutelwoord

•
•

Denken vanuit kansen i.p.v. beperkingen

Participatie: iedereen moet kunnen deelnemen, dialoog voeren. Wie neemt welke rol en

hoe kunnen we elkaar steunen. Zoektocht naar kennis en informatie. Mensen opzoeken
en in gesprek komen met elkaar.
•

Draagvlak zoeken voor besluitvorming, met goede mensen bij elkaar komen, en proces
besluitvorming verbeteren

•

Verbinden, structuren en gidsen op thema’s voor participatie (DEMOS helpt bij
vormgeving proces)

•
•

Transparantie is belangrijk. Ook niet-deelnemers moeten proces kunnen volgen
Leren van voorbeelden (andere gemeentes)

Economie & ondernemen

Ronde 3
•

Heb aandacht voor het verschil tussen het ‘grote’ Uden en ‘kleine’ Landerd. De lokale
ondernemers willen ook vaak lokaal blijven en in het dorp groeien en niet hoeven te
verplaatsen naar de bedrijventerreinen in Uden omdat alleen daar groei mogelijk is

•

Er lijken verschillen in het economische beleid van Uden en dat van Landerd. Pas dat op
elkaar aan. Als voorbeeld wordt genoemd de toeristenbelasting

•

In bestemmingsplannen moeten keuzes gemaakt worden bij botsende belangen.

Genoemd wordt zowel het buitengebied (agrarisch vs. burgerwoning, opwekken van
duurzame energie, kringloop landbouw) als ook de bedrijventerrein (flexibiliteit is
gewenst in de combinatie van wonen en werken)
•

Het gebied De Maashorst is misschien wel het belangrijkste economische speerpunt.

Beide gemeenten moeten hun beleid op elkaar aanpassen. Met name als het gaat om
recreatie (Landerd) en natuur (Uden). De basis moet overal gelijk getrokken worden
•

In Uden wordt gewerkt met citymarketing. Er wordt kort besproken dat dit ook iets kan
zijn voor de nieuwe gemeente, met aparte ‘taakvelden’ voor de Maashorst en de
winkelcentra

•

Het aantal netwerken is zeer divers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen netwerken
binnen de gemeenten en in de regio. Erkent wordt dat opschalen goed is al we echt mee

willen doen met M7 en contacten leggen met B5. Binnen sommige netwerken wordt
alleen gesproken over de (middel)lange termijn (zie 7)
•

De wegen rondom Uden en A50 zijn met name in de spits zeer druk. Boodschappen
worden gedaan op plekken die goed bereikbaar zijn

•

‘Uden – Landerd’ moet gezien worden als een opstapje. Als we echt mee willen tellen (zie
6.) dan moet er uiteindelijk één gemeente komen met Uden – Landerd – Bernheze – Oss.

De Maashorst verbindt ons dan ook echt en zou dan een goede naam zijn (dit wordt niet
door iedereen gevonden, de naam Maashorst wordt volgens enkelen ‘misbruikt’ en zou
alleen maar voor verwarring zorgen)
•
•
•
•
•

Wat is een goed vestigingsklimaat voor de nieuwe gemeente?
We zijn een woonstad
Voornamelijk MKB

Door het ontbreken van spoor en water zullen ‘grote’ bedrijven zich niet gaan vestigen

We zijn aantrekkelijk als woongemeente vanwege de ligging: je bent snel in Eindhoven,
Den Bosch, Nijmegen/ Arnhem, maar ook voldoende ruimte en groen voor recreatie.

•

Interessante woongemeente voor hoger opgeleiden, bijv. innovatieve bedrijven, startups,
gezondheid en innovatieve landbouw

•
•
•
•

Meer beleving in de winkelcentra, samenwerking tussen horeca en agrariërs.
Als we de vliegbasis meer kunnen betrekken zijn we een ‘unieke’ gemeente.
AgriFoodCapital werkt niet

De ondernemersverenigingen willen weten wat de visie is tot 2022 en de gemeenten
willen input van de ondernemersverenigingen voor het beleid na 2022. Daar zit een
mismatch tussen

Ronde 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economische visie belangrijk. Hoe ondernemers helpen te ondernemen?
Hoe houden we jongeren in Uden?

Zien we vertrekken naar de steden

Hoe komen zij bij Udense bedrijven terecht?
Trek naar stad door opleiding

Zorg voor goede woningen en bereikbaarheid
Zorg voor stageplaatsen bij bedrijven

Zorg voor voldoende voorzieningen voor de jeugd

Wel goede faciliteiten voor startende ondernemers

Nieuwe kansen voor leegkomende panden buitengebied

Faciliteer de jongeren. Wat willen zij? Toekomstbestendige gemeente

Gezamenlijke financiering ondernemersfonds. Freeriders tegengaan. Niet alleen
bedrijventerreinen, ook voor centrum en buitengebied

•
•

Kansen hightech. Versterken wat er is. Aansluiting bij Regio Oost-Brabant en Eindhoven
Hof van de Toekomst wil graag stadslandbouw promoten. En wil meedoen met visie. Is
kansrijk vanwege transitie landbouw. Vraag naar biologisch neemt toe.

•

Hopelijk na fusie meer specialistische kennis bij gemeente, bijvoorbeeld op gebied van
duurzaamheid. En daardoor meer faciliteren van initiatieven. Gemeente moet wel
toegankelijk zijn. Korte lijnen en adequaat reageren. Nee is ook een antwoord

•

Toekomstgericht, maar waan van de dag niet vergeten

•
•
•
•

Zorgen voor voldoende werkgelegenheid

Zorgen dat ondernemers kunnen ondernemen, zodat we niet alleen forensen krijgen
Visie gezamenlijk schrijven met ondernemers
Toekomstbestendig

•

Innovatief, zoals Agroproeftuin de Peel

•

Gezamenlijke financiering

Samenvatting secretaris ronde 5:
•

De deelnemers vinden het belangrijk dat er een gezamenlijke economische visie wordt
opgesteld.

•

De wens is geuit om door middel van een ondernemersfonds een gezamenlijke
financiering door ondernemers te verkrijgen.

•

Behoud van jongeren in de gemeente is van belang, bijvoorbeeld door voor deze
doelgroep voldoende werkgelegenheid.

•

Blijf toegankelijk voor ondernemers en burgers.

Waar wil jij het over hebben?

Ronde 1
•

Samenzijn

•

Veiligheid

•

Groenvoorziening

•

Tijd voor elkaar

•

Processierups

•

Dorpshuis: verbinden, ontmoeten

•

Echt, open luisteren

Ronde 2
•

Nieuwe naam:
o

Niet eens met keuze naam, staat haaks op streven naar eenduidigheid

o

Nieuwe gemeente mag duidelijke centrumgemeente zijn, dus naam Uden

o

Nieuwe gemeente ligt aan de rand van De Maashorst, De Maashorst is echt een
andere beleving, dus: Uden

•

Voedselbos aanleggen: 750 m2 permacultuur

•

Het buitengebied over 10 jaar:
o

Alles op één plek

o

Krachtig centrum, voldoende aanbod aan recreatieve activiteiten in schil

o

Natuurkern met wisenten

o

Balans natuur, recreatie, landbouw

o

Nog niet helemaal om naar duurzame landbouw

o

In De Maashorst zandpaden i.p.v. asfalt

o

Wonen in buitengebied

o

Minder reiskosten

o

Senioren op mooie plek

o

Goede voorzieningen in kernen

o

Buitengebied verandert van alleen boeren naar meer functies. Niet laten
dichtslibben, niet overal kleine industrieterreintjes. Niet te strak inkaderen, maar
regie wel noodzakelijk

o
•

Duurzamere landbouw, minder bestrijdingsmiddelen, soortenrijker grasland

Recreatievisie: economische schil om gehele Maashorst met kralensnoer van recreatieve
activiteiten/belevenissen gericht op diverse typen recreanten. Deze schil samen met
biologische landbouw als nieuwe economische drager. Kiezen, je moet je onderscheiden!

•

Circulaire samenleving

•

Economie en gezondheid: intensieve landbouw versus wonen (Q koorts!). Meer
controleren en handhaven om te voorkomen dat het terugkomt en ongelukken
voorkomen kunnen worden

•

VAB:
o

Boeren worden onder druk gezet door criminelen voor drugslab etc. Water
controleren om boeren te helpen

o

Omzetten naar woningen, meer mogelijkheden voor wonen

Ronde 3
•

Beter overleg over openbaar vervoer met omliggende gemeenten

•

Fietslichten beter afstemmen, zoals in gemeente Oss

•

Ik ben tegen de naam Maashorst, dat is ons natuurgebied, de naam Uden blijven
behouden!

•

Invoeren stadsdichter

•

Een omroep gesteund/verzorgd door alle inwoners van de nieuwe gemeente

•

Vrijwilligers zonder onnodige subsidies!

•

Wel samen! Maar niet met de naam Maashorst

•

Steun de breedte sport

•

A thing of beauty, is a joy forever à kunst, literatuur, muziek, dans, film (ook in Uden)

Verzamelmail van Martijn: wat is je het meeste bijgebleven van de gesprekken aan tafel?

-

Hoe houden we de jeugd gebonden aan onze gemeente en wat moeten we daaraan doen
qua opleidingen, activiteiten, woningbouw en werkgelegenheid. Daarnaast was er roep
om een ondernemersfonds om alle industrieterreinen up-to-date en aantrekkelijk te
houden.

-

Meest verrassend dat een natuurbegraafplaats bijdraagt aan een vitale kern. Eenduidig
dat het openbaar vervoer in Schaijk en Reek een ramp schijnt te zijn. Dat er onvoldoende
huurwoningen beschikbaar zijn in Landerd én Uden. Voor ouderen is de nabijheid van
een supermarkt enorm belangrijk. Een meneer liet weten vroeger 1 keer per week
boodschappen te doen en nu dagelijks, het was zijn uitje – manier om aangesloten te
blijven met de samenleving. Zorg voor seniorenwoningen c.q. tiny houses, gelijkvloers
met groot terras (voor rollator).

-

Wat mij betreft waren de belangrijkste uitkomsten dat (1) ontmoeting, preventie en
zorgverlening dichtbij noodzakelijkerwijs een centrale plek in de wijk of het dorp nodig
hebben (dorpshuis, wijkgebouw) en dat dit behouden moet blijven, dat (2) professionals
én vrijwilligers ieder hun eigen rol (moeten) hebben en prima kunnen samenwerken, dat
(3) het aantal zorgverleningsorganisaties wel erg groot geworden is, dat (4)
samenwerking tussen gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoor nodig is en dat (5) de
gemeente ‘respect, waardering én geld’ moet hebben voor de zorg zoals die decentraal
plaatsvindt.

-

Iedereen is voorstander van samenvoeging, alleen die naam ……

-

Een van de gasten kwam met het idee om in het Udens Sportpark een ontmoetingsplek in
de vorm van bv. een theehuis te realiseren. Het is een mooi park waar rondomheen een
aantal sportverenigingen huisvesten. Het park wordt veel bezocht, maar mn door
sporters. Als er een sfeervolle, gezellige ontmoetingsplek is die ook overdag geopend is,
trekt dat ook mensen naar het sportpark die niet gelinkt zijn aan een vereniging. Sporten
en ontmoeten, hand in hand.

Mail van Sharon:

We zien de laatste jaren dat maatschappelijke opgaven steeds complexer worden. Dat vraagt
om nieuwe vormen van samenwerken. Daarnaast zien we een sterke behoefte aan

verbinding, erbij willen horen en mee willen doen (dat komt ook naar voren uit gesprekken
met de mensen die aanwezig waren). Dus we zien de laatste jaren weer steeds meer

aandacht voor de gemeenschap (community). Ook als instrument voor samenwerking.
Participatie en co-creatie zijn dan veel gebezigde termen.

Het idee van een gemeenschap is een gedeeld doel. Er is een bepaalde uitdaging of een

opgave en die is leidend voor wat de gemeenschap zich ten doel heeft gesteld. Om dat doel
te realiseren wordt kennis gegenereerd en in hoge mate gedeeld op een consistente en

transparante manier, met alle leden van de gemeenschap. Hierdoor ontstaat vertrouwen

tussen de leden en ontstaat steeds meer verbinding. Vanuit dat vertrouwen en die verbinding

liggen kansen voor participatie en betrokkenheid. We moeten ons niet vergissen in de kracht
van participatie, maar ook niet in hoe moeilijk het is om dat te mobiliseren.
Wat is er gedeeld?
-

Veel behoefte aan de kracht van de kernen; zorgen voor kleinschaligheid en dat
mogelijk als kracht benutten (ook als aantrekkingskracht van de gemeente).

-

Leefbaar houden van de kernen, met passend en betaalbaar woningaanbod voor alle
generaties.

-

Actief verenigingsleven als instrument voor verbinding

Voldoende voorzieningen. Vooral op het gebied van openbaar vervoer bestaan
zorgen bij de inwoners.

-

Gemeenschappen hebben een eigen identiteit en willen die ook graag behouden. (dat

roept wel de vraag op wat de identiteit en wat het profiel is van de nieuwe gemeente).
-

Natuur versus landbouw en recreatie. De nieuwe gemeente is een groene gemeente
met veel ruimte voor ondernemerschap. Maar daar lijken grote verschillen tussen
Landerd (recreatie en landbouw) en Uden (natuur) te zijn.

-

Het stimuleren en faciliteren van ontmoetingen (of ontmoetingsplaatsen) in alle

kernen in stand houden en koesteren. Op een aantal plekken kan dat ook verbeterd
worden. De gezellige sfeer moet uiteraard behouden blijven.
-

Lessen voor de organisatie: ontschotten (mensen hebben het gevoel van het kastje

naar de muur gestuurd te worden als ze bij de gemeente komen). Afschaffen van de

bureaucratie, meer meedenken met burgers en de regels niet altijd leidend laten zijn;
drempels verlagen en dat ook uitdragen.
-

De zorg coöperaties in Landerd worden gekoesterd. Wellicht iets voor Uden?

Als je als gemeente participatie en co-creatie serieus wilt nemen, is er in mijn ogen een
aantal belangrijke aandachtspunten:
-

Regel lokaal wat lokaal geregeld kan worden. Het is onwaarschijnlijk dat mensen zich

identificeren met het grotere geheel. In ieder geval niet op korte termijn. Dus mensen
moeten aansluiting hebben, en dat kan bijna alleen maar lokaal. Dus laat alles wat je
lokaal kunt regelen ook vooral lokaal geregeld worden.
-

Zorg dat je concreet bent. Maak als nieuwe gemeente de doelsituatie en het
doelgedrag zo concreet mogelijk. Voor iedereen. Bv. Participatie!

-

Ruimte voor rouw en afscheid; bij iedere fusie of samenwerking moet ruimte zijn

voor rouw en afscheid. Er zijn altijd zaken die je niet mee kunt nemen of niet meer
kunt doen zoals je altijd hebt gedaan. Dat geldt voor bedrijven die gaan fuseren of
intensief gaan samenwerken, en dat geldt ook voor gemeenten. Dat heeft altijd

gevolgen voor de werknemers en de gebruiken en rituelen die in de ene organisatie
normaal waren, maar zeker niet voor de ander.
-

Om vanuit een community gedachte te gaan werken (en dus inzetten op participatie
en co-creatie) is geen vrijblijvende oefening. Dat vraagt veel van de organisatie en
haar medewerkers. De meeste gemeentelijke organisaties zijn nog redelijk

functioneel ingericht en veel ambtenaren zijn van origine beleidsmakers. De vraag is

dan ook hoe hun rol er precies uit zal zien. Wat wordt er van de organisatie gevraagd

in termen van structuur en ook cultuur en ondersteunende systemen. En wat
betekent dat voor de competenties en vaardigheden van de medewerkers?

