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Voorwoord lijsttrekker
Met plezier presenteren we het verkiezingsprogramma
voor onze mooie gemeente Uden. Een prachtige
woongemeente met een hoog voorzieningenniveau.
Gelegen aan de rand van één de grootste
natuurgebieden van Brabant, de Maashorst.
Met het sociaal-liberale gedachtengoed in ons
achterhoofd hebben wij gesproken met en geluisterd
naar vele inwoners, ondernemers, medewerkers van
instellingen en onze leden.
D66 Uden kiest voor een prettig en gezond leefklimaat
in Uden, Volkel en Odiliapeel. Met een overheid die inwoners, instellingen en ondernemers
stimuleert en kansen biedt. Een overheid die proactief zaken oppakt en helpt waar het nodig
is.
Mensen kunnen echter heel goed bepalen wat goed voor hen is. Dat geldt met name voor
onderwerpen die hun directe omgeving of de gemeente aangaan. D66 Uden vindt het
belangrijk om veel meer gebruik te maken van kennis en ideeën in onze samenleving. Die
betrokkenheid staat in ons programma centraal.
Wij staan voor kansen voor iedereen. We proberen ideeën uit en zijn niet bang om keuzes
te maken of nieuwe denkrichtingen voor te leggen. Altijd met gezond verstand, altijd met
oog voor de ander én altijd met de vrijheid van ieder mens als belangrijke pijler van ons
gedachtengoed.
Kies je voor een optimistische toekomst vol creativiteit en lef?
D66 Uden gaat investeren in die toekomst, jouw toekomst!
Dit programma laat zien hoe we dat willen bereiken.

Matthie van Merwerode
Lijsttrekker D66 Uden
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D66 Uden investeert in jouw
toekomst!
D66 staat voor een modern en vooruitstrevend Uden. Uden moet een
woonplaats zijn waarin niet alleen wij, maar ook volgende generaties
veilig, gezond en welvarend kunnen opgroeien. Daarvoor moeten we
blijven investeren in onze samenleving. Dat moeten we doen met respect
voor de mensen om ons heen en met respect voor natuur en milieu. Dat
betekent bijvoorbeeld: alleen nog gasloos bouwen en energie opwekken
uit zon, wind, bodem en water.
Daarbij vinden we het als partij belangrijk dat er ruimte is voor nuance.
Ook vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk Udenaren worden
betrokken bij de beslissingen van de gemeente. Uden is er namelijk
voor iedereen.
INVESTEREN IN DE EIGEN KRACHT VAN MENSEN
D66 Uden gelooft in de eigen kracht van Udenaren. Daarin willen we
investeren. Als inwoner weet je zelf immers heus wel wat er in jouw
omgeving nodig is. Bovendien zijn we met zijn allen goed in staat om
creatieve oplossingen te vinden. Daar moeten we als gemeente de ruimte
voor bieden.
We vinden het belangrijk dat jij als inwoner of ondernemer gemakkelijk in
contact kunt komen met de gemeente en het bestuur. En we willen dat je
kunt meepraten, meedenken en meedoen.
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We willen dat de gemeente een vangnet biedt voor iedereen die dat nodig
heeft én dat zij hen stimuleert. We dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de mensen die dat niet kunnen. Die mensen moeten we
helpen.
INVESTEREN IN DUURZAAMHEID
D66 Uden kijkt verder dan vandaag of morgen. We kijken naar jouw
toekomst zoals jij ook naar de toekomst kijkt. We zien kansen en werken
aan oplossingen die ook in de toekomst houdbaar zijn.
D66 Uden kiest voor duurzaamheid. We vinden dat alle besluitvorming van
de gemeente altijd toekomstbestendig moet zijn.
INVESTEREN IN EEN GELIJKWAARDIG BESTAAN
D66 Uden gaat uit van een leven in vrijheid met gelijkwaardigheid van
ieder mens. Iedereen in onze samenleving heeft rechten en plichten en
iedereen heeft een verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen en
voor de leefomgeving.
D66 Uden streeft naar een samenleving waarin mensen met respect,
begrip en betrokkenheid met elkaar omgaan. Of het nu gaat om de zorg
voor een ander, veiligheid op straat of jongerenwerk.
INVESTEREN IN JOUW LEEFOMGEVING
D66 Uden wil dat iedereen op een goede plek kan wonen, in een
leefomgeving die voldoet aan jouw behoeften. Zo moeten er genoeg
scholen zijn en winkels en bijvoorbeeld speelplekken en groenvoorzieningen in jouw omgeving.
D66 Uden wil dat er goede verbindingen zijn in Uden en tussen Uden en
haar omgeving. Daarbij vinden we vooral fiets- en wandelpaden belangrijk.
Daarnaast willen we ook dat iedereen toegang heeft tot de primaire nutsen communicatievoorzieningen (riolering, drinkwater, internet, etc.). Die
moeten ook goed onderhouden worden en voldoen aan de eisen van
deze tijd.
Leven is ook genieten en je met elkaar inzetten voor de samenleving. We
vinden dat sport, muziek, kunst en ontspanning hier zeker aan bijdragen.
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ZEVEN BELANGRIJKE THEMA’S
Voortbordurend op de uitgangspunten die we hierboven beschreven,
hebben we dit verkiezingsprogramma onderverdeeld in zeven thema’s:
1. Wonen
2. Leren
3. Ontspannen
4. Werken en ondernemen
5. Bereiken
6. Meedoen
7. Samenwerken
Bij ieder thema vind je onze visie en doelstellingen die wij als D66 Uden
hebben voor de komende vier jaar.

D66 krijgt het voor elkaar

1. Wonen
Visie
Er moeten meer woningen gebouwd worden
D66 Uden vindt dat er meer betaalbare koop- en huurwoningen gebouwd moeten
worden. Er is nog steeds een tekort aan woningen. Jongeren blijven daarom lang thuis
wonen of ze verhuizen naar andere gemeenten. De financieringsmogelijkheden zijn
aan het veranderen waardoor jongeren steeds moeilijker een huis kunnen kopen. Uden
zal dus naast sociale huur en goedkope koopwoningen ook veel meer huurwoningen
moeten realiseren met een huurprijs die net boven de zogenaamde liberalisatiegrens
ligt (= vrije sector huur).
Energieneutraal en betaalbaar bouwen
D66 Uden streeft naar betaalbare, energieneutrale woningen. De gemeente Uden is
een echte woongemeente met veel voorzieningen. We willen het tekort aan betaalbare
huur- en koopwoningen daarom ook zo snel mogelijk wegwerken.
D66 heeft het milieu en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Gemeente Uden wil
in 2035 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we alle energie die we gebruiken ook
zelf opwekken. Daarvoor zijn al wel belangrijke stappen gezet, maar er moet nog heel
veel gebeuren om alle woningen en gebouwen energieneutraal te maken. D66 Uden
wil daarom dat vanaf nu in alle nieuwbouwprojecten gasloos en energieneutraal wordt
gebouwd.
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Daarnaast willen we onderzoeken hoe we het energieneutraal maken van bestaande
woningen en gebouwen kunnen versnellen. Dat willen we aanpakken per wijk/buurt.
Doelgroepgericht wonen
D66 Uden maakt zich sterk voor doelgroepgericht wonen. We vinden dat nieuwe
woonvormen en innovatieve woonconcepten alle kans moeten krijgen. Daarbij moet
ook ruimte zijn voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). We willen de
woonbehoefte in eerste instantie binnen de bebouwde kom realiseren. Maar we sluiten
bouwen in de randen van de woonkernen niet uit.
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Doelstellingen 'wonen'
1. D66 Uden vindt dat er meer betaalbare koop- en huurwoningen
gebouwd moeten worden.
2. 66 Uden wil ruimte geven aan multifunctionele woonvormen. Daarbij
staat diversiteit aan bewoners centraal.
3. D66 Uden wil inwoners de mogelijkheid bieden om mede-eigenaar te
worden van het zonnepark op Hoogveld-Zuid. Zo kunnen ze mee profiteren
van lage energielasten.
4. D66 Uden wil een ‘revolverend fonds’ stimuleren. Dat is een fonds
waaruit bewoners hun investering in duurzame energieopwekking kunnen
lenen. Deze investeringen verdienen zichzelf terug door lagere lasten en ze
vloeien terug naar het fonds.
5. D66 Uden stimuleert de opzet van een nieuwe energiecoöperatie.
6. D66 Uden wil de kosten van leges voor particuliere bouwers tot 2020
afschaffen. Dat kan een financiële prikkel zijn voor het bouwen van een
klimaatneutrale woning.
7. D66 Uden wil de woningbouwcorporatie stimuleren om meer sociale
huurwoningen te bouwen. Dit willen we vastleggen in het prestatiecontract
met de corporatie.
8. D66 Uden wil bedrijven stimuleren om samen te werken (in de vorm van
coöperaties) bij het plaatsen en onderhouden van zonnepanelen op de
daken van hun panden.
9. D66 Uden wil dat alle nieuwbouwwoningen in Uden voortaan gasloos,
energieneutraal en circulair worden gebouwd.

D66 krijgt het voor elkaar
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10. D66 Uden wil laten onderzoeken hoe we de bestaande woningbouw
zo snel mogelijk energieneutraal kunnen maken door een aanpak per wijk
of buurt.
11. D66 Uden vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven
door alle gemeentelijke gebouwen binnen vijf jaar energieneutraal te
maken.

D66 krijgt het voor elkaar
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2. Leren
Visie
Educatie en ontwikkeling creativiteit
D66 Uden bouwt aan het welbevinden van inwoners. Daarbij richten we ons vooral op
vernieuwing en verduurzaming. Onderwijs en educatie zijn voor ons dan ook onmisbare
voorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Door onderwijs en educatie
leren mensen hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. Dat stimuleert deelname aan
je maatschappelijke omgeving. Daarvoor moeten we niet alleen investeren in de
ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook zorgen dat creativiteit wordt
gestimuleerd. En we moeten aandacht besteden aan sport en spel.
Muziek- en bewegingsonderwijs
D66 Uden is groot voorstander van muziekonderwijs op scholen. Ook willen we dat er
meer aandacht wordt besteed aan lichaamsbeweging.
Brede scholen en cultuureducatie
D66 Uden wil dat de ontwikkeling van de brede scholen ofwel Integrale Kind Centra
(IKC) in Uden wordt voortgezet. Ze bieden niet alleen goed onderwijs in een prettige,

gezonde omgeving, maar ook kinderopvang, buitenschoolse opvang en sport en
cultuur. Uit onderzoek blijkt dat cultuureducatie goed is voor de ontwikkeling van het
creatieve vermogen van kinderen.
D66 vindt dat de gemeente de ontwikkeling van brede scholen blijvend moet
ondersteunen. Het moet niet van bovenaf worden opgelegd, maar de gemeente moet
ondersteunen daar waar er behoefte aan is. Het bijeen brengen van voorschoolse
voorzieningen en onderwijs op één plaats en onder één gezamenlijk bestuur is goed
voor de doorlopende ontwikkeling van kinderen. Voor ouders betekent het minder
gesleep met kinderen van hot naar her.
Onderwijs en bedrijfsleven
D66 Uden wil dat de gemeente een rol speelt in het bij elkaar brengen van onderwijs
en bedrijfsleven. Het MKB is en blijft de motor van de economie. Meer vakmensen zijn
nodig om deze motor draaiende te houden.
Het (V)MBO zal blijvend moeten inspelen op wat het bedrijfsleven nodig heeft. We
stellen daarom voor dat vakdocenten stage gaan lopen bij bedrijven. Op hun beurt
zouden bedrijven niet alleen zitting moeten nemen in schoolbesturen, maar ook actief
moeten deelnemen aan praktijkprogramma’s.
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Doelstellingen 'leren'
1. D66 Uden vindt dat de gemeente de samenwerking tussen scholen
en het bedrijfsleven moet stimuleren (door bijvoorbeeld Open Dagen,
snuffelstages etc.).
2. D66 Uden wil meer investeren in muziek-, toneel-, kunst- en
bewegingsonderwijs door het aanstellen van vakdocenten. De gemeente
draagt financieel bij om dit mogelijk te maken.
3. D66 Uden wil dat de gemeente voortaan een social return clausule
opneemt in haar overeenkomsten met leveranciers/opdrachtnemers. Die
verplicht opdrachtnemers tot het leveren van een tegenprestatie in de
vorm van een stage-, leer- of werkplek voor mensen met een uitkering
en/of beperking. Opdrachtgevers in het zorgdomein op het gebied van
de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de
jeugdzorg zouden hetzelfde moeten doen.
4. D66 Uden wil dat er in Uden een dependance van een hogeschool
komt.
5. D66 Uden wil dat er een multifunctionele accommodatie (MFA) komt in
het centrum van Uden, op het Mondriaanplein of op de huidige locatie van
het politiebureau en de brandweerkazerne.
6. D66 Uden vindt het Cultuurfonds een mooie aanzet om een breder
publiek te bereiken, van jong tot oud, voor cultuureducatie. Iedereen kan
een beroep doen op dit fonds. Daarmee willen we participatie stimuleren
en een extra vorm van financiering mogelijk maken.
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3. Ontspannen
Visie
Ontspannen kan op vele manieren. Zo kun je in en om Uden wandelen, fietsen,
genieten van de natuur, funshoppen in het centrum, een drankje of een hapje doen,
deelnemen aan sport en spel, het theater of museum bezoeken of bijvoorbeeld
chillen op een muziekfestival. Het aanbod in Uden is groot en divers. Dat willen we
zo houden.
Natuur en recreatie
De natuur is niet alleen belangrijk voor ontspanning, ze bevordert ook onze gezondheid.
En ze zorgt voor biodiversiteit (= een grote verscheidenheid aan dieren, planten en
leefvormen). Daarnaast biedt de natuur ons de ruimte voor recreatie en draagt ze bij
aan de werkgelegenheid. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een boswandeling voor
veel mensen een moment is van vrijheid, geluk en ontspanning.
De Maashorst en het winkelcentrum
D66 Uden vindt de Maashorst en het winkelcentrum twee parels die we meer moeten
promoten. De Maashort als oergebied met zijn unieke wijstgronden en het centrum als
ontmoetingsgebied (een soort ‘huiskamer’ van Uden).
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Een aantrekkelijk centrum
D66 Uden vindt het niet meer dan logisch dat de herinrichting van de Marktstraat
wordt uitgevoerd in goed overleg met alle betrokkenen. Daarnaast moeten we ook de
kwaliteit van de overige winkelstraten en vooral die van de Markt en het Mondriaanplein
verbeteren. Die moeten aantrekkelijk zijn en bezoekers moeten zich er thuis voelen.
Er zal in de toekomst sowieso meer moeten gebeuren om het centrum aantrekkelijk
te houden. We vinden dat het moet uitgroeien tot een veilig en aantrekkelijk
belevingscentrum: een gebied waar altijd wat te doen is voor jong en oud. Een goede
combinatie van citymarketing en promotie van het centrum zijn daarvoor onmisbaar.
Beide moeten zó worden aangepakt, dat ze elkaar goed aanvullen en versterken.
Verbinden door cultuur, educatie en sport
Cultuur, educatie en sport brengen mensen samen en zorgen voor verbinding. We
vinden het dan ook een goede ontwikkeling dat in gebied Oost (Germenzeel) een
nieuw ontmoetingsplein komt: een locatie voor allerlei (welzijns)activiteiten, educatie
(basisonderwijs) en vormen van beweging en sport.
Opstellen sportvisie
Wij vinden dat de ‘beleidsregel buitensportaccommodaties’ van de gemeente en de
‘beleidsregel binnensport-accommodaties’ meer met elkaar in evenwicht moeten zijn.
We stellen dan ook voor om een heldere sportvisie op te stellen, waarin we dit als
uitgangspunt vastleggen.
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Doelstellingen 'ontspannen'
1. D66 Uden wil dat de Markt wordt ingericht als aantrekkelijk verblijfsgebied.
2. D66 Uden wil dat er een volwaardige sporthal met publieksfunctie wordt
opgenomen in het plan ‘Ontmoetingsplein Germenzeel’.
3. D66 Uden vindt dat de 'beleidsregel buitensportaccommodaties' en de
'beleidsregel binnensportaccommodaties' meer met elkaar in evenwicht
moeten zijn.
4. D66 Uden wil dat er een heldere sportvisie wordt opgesteld.
5. D66 Uden wil de Maashorst koesteren als oergebied. Daarvoor is het
belangrijk dat er één gebiedsautoriteit (= soort directeur/verantwoordelijke)
komt met bijbehorende bevoegdheden.
6. D66 Uden wil dat de Wijstgronden een belangrijk onderdeel worden van
het initiatief Geopark De Peelhorst. Dit initiatief willen we voordragen bij
UNESCO. Een UNESCO Geopark is internationaal door UNESCO erkend
gebied met een geologische, ecologische en cultuurhistorische waarde.
7. D66 Uden wil dat Natuurcentrum Slabroek wordt uitgebouwd tot
Natuurpoort Maashorst.

D66 krijgt het voor elkaar
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4. Werken en ondernemen
Visie
Het bedrijfsleven faciliteren
D66 Uden wil ondernemerschap stimuleren en mogelijk maken. We moedigen
ondernemerschap aan. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is niet alleen dé motor van
de economie, maar ondernemers zijn vaak ook inwoners die hun nek uitsteken. De
gemeente moet het bedrijfsleven zo goed mogelijk ondersteunen en helpen om de
verkoop van streekproducten te promoten.
Een duidelijk economisch profiel
D66 Uden vindt dat Uden een duidelijk economisch profiel verdient. Zo zou Uden
uit kunnen groeien tot een zogenaamde ‘Smart City’: een slimme stad waarin de
levenskwaliteit wordt verhoogd met behulp van informatietechnologie. Zo kunnen
we de stad efficiënter organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur
verkleinen. Daarnaast zien we Uden graag als een broedplaats voor innovatieve
ontwikkelingen die bijdragen aan een circulaire economie (= een systeem waarin geen
eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet). Dat
kunnen ontwikkelingen zijn op het gebied van bijvoorbeeld voedsel- en eiwitproductie,
energie, hergebruik van afval (’afval bestaat niet’) en biobased producten.

Innovatieve bedrijvigheid
De gemeente moet innovatieve bedrijvigheid stimuleren, evenals maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). D66 Uden vindt dan ook dat de gemeente van haar
eigen opdrachtnemers echte inspanning mag verlangen op het vlak van MVO en ‘social
return’. Ook moet ze daarin zelf het goede voorbeeld geven.
Een krachtig centrummanagement
D66 Uden vindt dat het winkelcentrum een krachtig centrummanagement nodig
heeft. Daarnaast moeten alle betrokken partijen goed met elkaar samenwerken om de
leegstand in het winkelcentrum te bestrijden.
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Doelstelling 'werken en ondernemen'
1. D66 Uden wil dat er een duidelijk economisch profiel wordt ontwikkeld
voor Uden, in samenwerking met het bedrijfsleven.
2. D66 Uden wil van Uden een regionaal centrum maken voor startups,
gericht op innovatieve bedrijvigheid.
3. D66 Uden vindt dat er een toekomstbestendige centrumvisie moet
komen met het accent op beleving. Die visie moet antwoord geven op de
vraag: “Waar staan we over 10 jaar?”
4. D66 Uden vindt dat de gemeente een voorbeeldrol moet vervullen in de
toepassing van social return (= een aanpak om meer werkgelegenheid te
creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).
5. D66 vindt dat de gemeente flexibel moet omgaan met het
bestemmingsplan voor het centrum om diversiteit en functiemenging
(‘blurring’) te bevorderen.
6. D66 Uden vindt dat de gemeente vastgoedeigenaren moet stimuleren
om hun gebouwen bij langdurige leegstand beschikbaar te stellen aan popup winkels, startups, ambachtelijke bedrijven en/of culturele initiatieven.
7. D66 Uden vindt dat lokale bedrijven in principe altijd een kans moeten
krijgen bij overheidsopdrachten. Lokale ondernemers moeten op hun
beurt deze lijn volgen bij inschakeling van onderaannemers.
8. D66 Uden wil dat de gemeente de SBBU stimuleert tot en ondersteunt
bij het opstarten van een pilot voor een grondstoffen-coöperatie. Hierbij
worden afvalstoffen waardevol gemaakt en gebruikt om er nieuwe
grondstoffen en producten van te maken.
9. D66 Uden wil dat de starterslening ook geldt voor startende ondernemers.
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5. Bereiken
Visie
Het is belangrijk dat je je gemakkelijk kunt verplaatsen in je omgeving en dat je
alles goed kunt bereiken. Of dat nu lopend is, met de fiets, in de auto of met het
openbaar vervoer. Dat geldt voor jong en voor oud, mobiel of minder mobiel. Dat
betekent dus ook dat we de verkeersveiligheid moeten verhogen en ‘drempels weg’
moeten halen.
Uden Fietsgemeente
D66 Uden wil van Uden een fietsgemeente maken.
Openbaar vervoer: stimuleren, verbeteren en moderniseren
D66 Uden wil het gebruik van het openbaar vervoer verder stimuleren. Dit betekent
meer HOV-bussen (= Hoogwaardig Openbaar Vervoer ofwel snelle busverbindingen)
van en naar de studentensteden in de spits. Ook zijn we voor nieuwe vormen van
openbaar vervoer tussen Uden en de omliggende steden en binnen onze eigen
gemeentegrenzen. Denk bijvoorbeeld aan een ‘lightrail’ of ‘trackless train’. Daarnaast
moet het HOV bij filevorming op de autosnelwegen gebruik kunnen maken van de
vluchtstrook.
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Aanpak knelpunten N264 en N605
D66 Uden wil randvoorwaarden opstellen voor de aanpak van de knelpunten op de
N264 en de N605. Veiligheid, geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof vinden we daarbij
belangrijk. Als oplossing denken we bijvoorbeeld aan ongelijkvloerse kruisingen,
(gedeeltelijke) verdieping van de weg, inzet van slimme technologieën (‘smart mobility’)
en aanleg van ‘groene’ geluidswallen.
Duurzame en slimme mobiliteit
D66 Uden zet in op duurzame en slimme mobiliteit. Nieuwe vormen van mobiliteit
krijgen steeds meer invloed op ons dagelijkse leven. Denk aan de e-bike en elektrische
deelauto’s. Bij de inzet daarvan moeten we rekening houden met natuur en milieu.
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Doelstellingen 'bereiken'
1. D66 Uden wil dat er maatregelen komen om het verkeer beter te regelen.
Ook moeten er maatregelen komen om de veiligheid te garanderen en
de uitstoot van fijnstof te verminderen. Ten slotte moeten er maatregelen
komen om de overlast van de N264 en de N605 terug te dringen. Maar
deze mogen de bereikbaarheid niet beïnvloeden.
2. D66 Uden wil van Uden een fietsgemeente maken. We willen de titel
‘Fietsstad 2025’ krijgen.
3. D66 Uden wil kleinschalige mobiliteitsoplossingen mogelijk maken,
zoals deelauto's voor particulier gebruik, met name ook in de kernen en
wijken.
4. D66 wil waar mogelijk vrijliggende fietspaden aanleggen en fietsroutes
verbeteren. Dat moeten doorlopende routes zijn, zonder obstakels, die
meteen de verbindingen tussen de kernen en het ommeland versterken
(snelfietsroutes).
5. D66 Uden wil dat er snel een studie komt naar nieuwe, innovatieve
vormen van openbaar vervoer, zoals een ‘lightrail’ en ‘trackless train’.
Die vormen moeten zorgen voor betere verbinding met de omliggende
steden. De uitkomsten van het onderzoek willen we direct omzetten in
concrete actie.
6. D66 wil de logische en doorlopende routes verbeteren voor fietsers en
voetgangers. Hierbij zullen we rekening houden met mensen die slecht ter
been zijn of zijn aangewezen op een rolstoel.
7. D66 Uden wil het gebruik van de fiets en e-bike stimuleren. Dat willen we
doen door aanleg van oplaadpunten en bewaakte, gratis fietsenstallingen,
onder andere bij HOV-haltes, rond de winkelcentra en bij andere veel
bezochte publieke locaties.

D66 krijgt het voor elkaar
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8. D66 Uden wil het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door aanleg
van laadpalen in de openbare ruimte.
9. D66 Uden wil dat in het parkeerbeleid van de gemeente ook regels
worden vastgelegd voor de wijken rondom het centrum. Zo willen we
overlast in die wijken voorkomen.
10. D66 Uden wil dat bij de inrichting of aanpassing van de openbare ruimte
altijd goed wordt nagedacht over het comfort voor slechtzienden, rolstoelen rollatorgebruikers. We willen dan ook dat het platform ‘Drempels Weg
Uden’ altijd standaard wordt betrokken bij die inrichting of aanpassing.
11. D66 Uden wil, net als de provincie, dat er voldoende HOV-bussen
rijden in de spits naar en van de studentensteden. Ook willen we een
directe verbinding, zonder tussenstops, naar Nijmegen.

D66 krijgt het voor elkaar
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6. Meedoen
Visie
Tegemoetkomen aan specifieke zorgvraag
Als mensen echt hulp nodig hebben, moet de gemeente hen tegemoetkomen in
hun specifieke zorgvraag. D66 Uden vindt dat we daarbij ruimhartig moeten blijven
omgaan met noodzakelijke aanpassingen om de toegankelijkheid van de woning te
vergemakkelijken.
Zorg is verantwoordelijkheid van gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede zorg. Zij
moet ervoor zorgen dat er verschillende soorten zorg beschikbaar zijn, zoals
jeugdhulpverlening, (crisis)opvang, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Soms kunnen
we de kwaliteit van die zorg verbeteren door regionale samenwerking. D66 Uden wil
dat er een einde komt aan de lange wachtlijsten en wachttijden.

Arbeid honoreren met tenminste het minimumloon
D66 Uden vraagt extra aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zo nodig moeten we extra geld voor hen uittrekken. D66 Uden wil dat elke werkende
tenminste wordt beloond met het minimumloon.
Burgerinitiatieven en burgerbegroting
D66 Uden zet zich in om burgerinitiatieven te helpen die de samenhang in buurt en
wijk verbeteren. We zijn dan ook blij dat mede door D66 Uden het ‘Uden Fonds’ is
opgericht. We vinden dat het tijd wordt om een pilot burgerbegroting op te starten.
WMO-gelden inzetten in buurthuizen en MFA’s
D66 Uden vindt dat de gemeente WMO-gelden moet inzetten voor activiteiten in en
door buurthuizen en multifunctionele accommodaties (MFA’s). Dit draagt bij aan meer
activiteiten, vormen van zelfbeheer (= de gebruikers zijn dan zelf verantwoordelijk voor
de organisatie) en verbinding tussen mensen.
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Doelstellingen 'meedoen'
1. D66 Uden wil de zogenaamde 0-de lijn in de zorg versterken. Dat kan
door eerder ongezondheid te signaleren (vóórdat mensen er ziek van
worden) en eerder hulp te bieden. Die focus leidt volgens ons vanzelf tot
afname van langdurige, kostbare hulp in de 2e lijn.
2. D66 Uden wil één loket voor zorgverlening en vereenvoudiging van
procedures.
3. D66 Uden wil vormen van zelfbeheer van buurthuizen stimuleren. Ook
willen we een gedeelte van de Wmo-gelden inzetten bij het accommodatiebeleid.
4. D66 Uden wil van Uden een zorgvriendelijke gemeente maken. Dat is
een gemeente die kansen biedt voor kwetsbare ouderen, mensen met
een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen én
voor mensen die (voor hen) willen zorgen.
5. D66 Uden wil dat Uden een gemeente is waar activerend arbeidsbeleid
wordt gevoerd. Met andere woorden: we willen dat mensen aan de slag
blijven, ook als dat via vrijwilligerswerk is.
6. D66 vindt dat de gemeente maatwerk moet bieden in het begeleiden
naar werk. Intensieve samenwerking tussen gemeente(n), maatschappelijke organisaties en werkgevers is hiervoor volgens ons noodzakelijk.
7. D66 Uden wil dat de gemeente in haar armoedebeleid specifiek
aandacht besteedt aan gezinnen met kinderen.
8. D66 Uden wil dat de wachtlijsten voor de zorg verdwijnen. Ook moeten
de wachttijden drastisch korter worden.

D66 krijgt het voor elkaar
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9. D66 Uden vindt dat er in Uden een doorlopende keten van zorg moet
zijn, met extra aandacht voor jongeren die 18 jaar worden.
10. D66 Uden vindt dat de gemeente haar informatievoorziening, met
name aan senioren, moet verbeteren. Ze zou hiervoor meer informatiekanalen moeten inzetten.
11. D66 Uden wil meer individuele aandacht in de zorg. Er moet meer
maatwerk komen. De zorg moet dichter bij huis worden aangeboden en
toegankelijker zijn. Niet het budget, maar de omstandigheden moeten
leidend zijn. Dat geldt voor iedere vorm van zorg, van jeugdzorg tot
ouderenzorg en alles wat daar tussenin zit.
12. D66 Uden wil dat de zorgvrager centraal staat. Die moet bij complexe
zorgvragen kunnen rekenen op de inzet van een integraal team.
13. D66 Uden wil dat burgerinitiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

D66 krijgt het voor elkaar

7. Samenwerken en besturen
Visie
Denk en handel bovenlokaal
D66 Uden is een ruimdenkende partij. We kijken over grenzen heen. Dat is zeker ook
van toepassing op gemeentelijke samenwerkingen. Het is beter om samen met andere
gemeenten na te denken over maatschappelijke vraagstukken, verkeer en vervoer,
zorg en welzijn en bedrijvigheid. Maar denk ook aan samenwerking met bijvoorbeeld
Brainport Eindhoven als innovatieve toptechnologieregio en met internationaal
georiënteerde hogescholen.
Regionale samenwerking
Regionale samenwerking biedt vaak voordelen. Die willen we dan ook altijd overwegen.
Voor veel inwoners bestaat de gemeentegrens niet meer, zoals bij economie,
arbeidsmarkt, onderwijs, geur, innovatie, huisvesting, groen, bestrijding van criminaliteit
en allerlei voorzieningen. Ook kan samenwerking tussen gemeenten bijdragen aan de
bundeling van kennis en aan continuïteit
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Opschalen voor krachtige regionale besluitvorming
D66 Uden vindt een goede samenwerking in de regio van cruciaal belang. Zowel in het
sociale domein als in het fysieke domein. D66 Uden vindt een snelle totstandkoming
van een Maarshorstgemeente samen met Landerd, Bernheze en op termijn eventueel
Oss een gewenste ontwikkeling.
Open en transparant
D66 Uden vindt openheid en transparantie heel belangrijk. Vooral bij het gebruik van
persoonlijke gegevens.
Door digitalisering komt onze privacy onder druk te staan. Bedrijven en overheid willen
steeds meer van ons weten en over ons registreren. Er moeten alleen gegevens worden
gevraagd en geregistreerd die strikt noodzakelijk zijn voor het doel.
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Dioelstellingen 'samenwerken en besturen'
1. D66 Uden wil dat de gemeente Uden er alles aan doet om openheid en
transparantie te garanderen.
2. D66 Uden wil regionale samenwerking stimuleren, zodra dit mogelijk is
en tot voordelen kan leiden.
3. D66 Uden ziet voordelen in een Maashorstgemeente. Daarmee kunnen
we tot een krachtigere regionale besluitvorming komen.
4. D66 Uden vindt dat we bij lokale beslissingen ook over de
gemeentegrenzen heen moeten kijken. Ook moeten we rekening houden
met regionale belangen.
5. D66 Uden denkt dat bestuurlijke schaalvergroting kan leiden tot meer
kwaliteit in de door het Rijk in gang gezette decentralisatie.
6. D66 vindt dat de gemeente maatwerk moet bieden in het begeleiden
naar werk. Intensieve samenwerking tussen gemeente(n) en werkgevers
is hiervoor wat ons betreft noodzakelijk.

D66 krijgt het voor elkaar

Colofon
Bij het schrijven van dit verkiezingsprogramma hebben wij dankbaar gebruik
gemaakt van alle informatie die wij hebben mogen ontvangen van de inwoners
van Uden, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, maatschappelijke
instellingen, ondernemers, leden van D66 Uden en vele anderen.
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