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