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gemeente

De gemeente Uden en de gemeente Landerd
gaan per 1 januari 2022 samen in de nieuwe
gemeente Maashorst. Een gemeente met zes
krachtige kernen met een eigen identiteit:
Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en
Zeeland. Samen maken we gemeente
Maashorst, een gemeente waar
het goed leven is!

maashorst
i.o.

Daarom dagen we u uit!

Alle informatie en
nieuws vindt u op
de website en de
social mediakanalen.

Wij dagen u uit! Denk, doe en praat mee over de nieuwe
gemeente Maashorst. Laat zien wat u belangrijk vindt in uw
leefomgeving: wat moet behouden blijven, wat moet anders?
Zo willen we samen met u de nieuwe gemeente vormgeven.
We dagen u uit om mee te doen. Niet in de vorm van ‘klassieke’
inspraakavonden, maar op een creatieve manier, via uitdagingen.
Net even anders, maar het werkt! Want elke uitdaging levert een mooi
verhaal op. En in elk geval een leuke ontmoeting. Een goed gesprek.
Gewoon op straat, in het dorpshuis, bij een festival of op de markt.
Al meer dan 100 mensen namen een uitdaging aan en stuurden hun
bijdrage op. Nieuwsgierig? Kijk eens op de website.
En de uitnodiging staat nog steeds… Wij dagen u uit!
Stuur uw bijdrage in via welkom@opwegnaargemeentemaashorst.nl
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Wat wilt u samen met de
gemeente doen?
Het plaatsen van tijdelijke woonunits in de tuin zou gemakkelijker
moeten zijn, om tegemoet te komen
aan woningnood.

Bedenk een product dat goed
bij de nieuwe gemeente past.
Oproep om Maashorst Yoghurt te
kopen! Koopt u deze yoghurt, dan
koopt u ook een stukje beheer van
de Maashorst.

Bekijk deze en meer inzendingen op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl
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Gemeente Maashorst Festival

Noteer vast in uw agenda: Gemeente Maashorst Festival.
Een grote bijeenkomst. We bekijken dan samen de resultaten van
de creatieve uitdagingen. Meer informatie volgt binnenkort!

Toekomstvisie gereed

De resultaten van de uitdagingen zijn belangrijk voor het opstellen
van de toekomstvisie van de nieuwe gemeente. Die toekomstvisie is
onderdeel van het oﬃciële herindelingsontwerp, waar de dat door
de beide gemeenteraden in oktober 2019 vastgesteld.

