Aan de politieke partijen
in de gemeente Uden.

Onderwerp:
gemeenteraadsverkiezingen november 2021

Uden, 11 april 2021.

Geachte heer/mevrouw, geachte politicus,
1 januari 2022 gaat de nieuwe gemeente Maashorst van start. Een gemeente die zal ontstaan door
de samenvoeging van de huidige gemeenten Landerd en Uden. De verkiezingen voor de
gemeenteraad van Maashorst worden gehouden in november 2021.
Omdat de politieke partijen in deze periode al bezig zijn met het opstellen van hun programma’s
heeft de ASD Uden besloten u een aantal punten onder de aandacht te brengen waarvan zij meent
dat die in de komende jaren - vooral door de plaatselijke politiek - moeten worden opgepakt.
Het gaat dan - in willekeurige volgorde - om het volgende.
1. De gemeente Maashorst zet zich in om de energietransitie binnen de gemeente soepel te laten
verlopen. Zij doet dit zonder overhaaste stappen te nemen en gemeenschapsgelden alleen in te
zetten wanneer daarmee realistische doelstellingen worden bereikt. Besluiten worden alleen
genomen in overleg en na instemming met de inwoners van Maashorst.
2. De gemeente Maashorst zal – kijkende naar de huidige mogelijkheden - de toegankelijkheid tot
de voorzieningen voor minima die daar een beroep op doen, vergemakkelijken en
laagdrempeliger maken. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met het feit dat velen vaak de
Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn of anderszins laaggeletterd zijn en, door de
omstandigheden waarin zij verkeren, al niet sterk in hun schoenen staan.
3. Minima kunnen rekenen op begeleiding, ondersteuning, scholingsmogelijkheden en vertrouwen
vanuit de gemeentelijke organisatie. Het management van de gemeente zal medewerkers
daarin stimuleren en op beoordelen.
4. In navolging van de gemeente Meierijstad zal ook binnen de gemeente Maashorst een
armoedeambassadeur worden aangesteld, die tot taak zal hebben actief een netwerk op te
bouwen waarmee ook de minima die nu onder de radar blijven, worden ‘opgespoord’ en zo
nodig aangemoedigd en geholpen worden om gebruik te maken van de voor hen bedoelde
voorzieningen.
5. Bij inkoop en aanbesteding zet de gemeente de banen, arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor werknemers voorop zodat bij contractwisseling deze onderwerpen voor
de werknemers gegarandeerd zijn.
6. De gemeente geeft het goede voorbeeld door echte banen aan te bieden aan mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt en draagt actief bij aan het realiseren van de met de landelijke
overheid aangegane verplichting omtrent gegarandeerde banen.
7. De gemeente voert een actief beleid m.b.t. deugdelijke huisvesting van arbeidsmigranten t.a.v.
kwaliteit van de huisvesting, huurbeleid en handhaving van het huurrecht.
8. Leerlingen van de op de praktijk gerichte BBL-opleidingen - en m.n. in de zorg (niveau 2) - komen
nu vreemd genoeg nauwelijks aan een stageplek. Maashorst motiveert daarom de organisaties
die binnen de gemeentegrenzen zorgactiviteiten verrichten om dergelijke werkplekken aan te
bieden. Dit vooral ook omdat in de toekomst een tekort aan zorgpersoneel wordt verwacht.
9. Vooral binnen Uden is op een paar plaatsen veel overlast van hangjeugd. Vaak is dit drugs
gerelateerd. Momenteel is oppakken en bekeuren voor de politie bijna de enige mogelijkheid
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om er iets tegen te doen. Hulpverleningstrajecten kunnen nauwelijks worden aangeboden of er
wordt (op vrijwillige basis) geen gebruik van gemaakt. Dat deze aanpak niet tot verbetering leidt
is duidelijk (en merkbaar). Erken daarom als plaatselijke overheid dat er drugsproblemen zijn en
stel middelen beschikbaar om hier iets tegen te doen.
Het lijkt er op dat er eindelijk licht is aan het einde van de coronatunnel. Wij roepen de
plaatselijke politiek op om in samenwerking met de GGZ te inventariseren of en welke extra
nazorg noodzakelijk is i.v.m. de na-effecten van de coronamaatregelen bij mensen met een GGZproblematiek of een verstandelijke handicap. De verwachting is dat deze groep nog lang last van
het coronatijdperk zal houden en dat de nazorg tot ver na 2021 zal duren. Daarom de oproep
dat de nieuwe gemeente de verplichting op zich neemt dat de nazorg zal worden gemonitord.
De ASD staat helemaal achter de pilot van het Netwerk voorzieningen zoals dat momenteel in
Bogerd en Melle loopt. Hoewel de evaluatie nog moet plaatsvinden, pleiten wij er nu al voor om
een dergelijk netwerk in meerdere wijken op te zetten.
Wij zien graag dat in de nieuwe bestemmingsplannen de eis wordt opgenomen om
levensbestendige woningen te bouwen.
Rond de 50% van de inwoners van Maashorst is 50+. Zorg er daarom voor dat in alle dorpscentra
van Maashorst betaalbare woningen zijn en komen voor senioren met de daarbij behorende
hofjes en ontmoetingspleinen c.q. ontmoetingsplekken.
In onze optiek dient Maashorst waar mogelijk de samenwerking in de plaatselijke zorg voor –
zeker kwetsbare en eenzame - ouderen te ondersteunen of zelf te organiseren.
Laat Ons Welzijn aansluiten bij de 1e en 2e lijnszorg in de ouderenzorg.
Wij zien graag diverse mobiliteitshubs en een goede verbinding (openbaar vervoer of belbus)
tussen de centra van Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland v.v. zodat het ook echt
één gemeente wordt qua beleving.
De gemeente Maashorst is scherp op de toegankelijkheid van (openbare) gebouwen. Dit komt
bijvoorbeeld al tot uiting bij de afgifte van een omgevingsvergunning.
De gemeente Maashorst staat voor een inclusieve samenleving en draagt dit ook uit naar haar
inwoners.
En tot slot maar waarschijnlijk het meest belangrijke: laat weten hoe uw partij een goede
burgerparticipatie geregeld wil hebben. Het is namelijk uw taak om te zorgen dat er geen
afstand is tussen politiek en inwoners.

Mocht u vragen hebben over een of meerdere van de hierboven genoemde punten dan kunt u
contact opnemen met mevrouw Jenny Smits, voorzitter van de ASD Uden.
Met vriendelijke groet,

Jenny Smits
voorzitter ASD Uden

Jan Spitters
secretaris ASD Uden

2

