Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

Volgnummer:

3

Programma:

Duurzaam wonen en ondernemen, Maximaal meedoen, Goed leven en ontmoeten

Onderwerp:

Bruisend gebied voor Vitaliteit en Gezondheid

Betreft:

Fcl/Ecl

Incidenteel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn

Jaarlasten
Kapitaallasten (rente 4%)
(Overige) exploitatielasten
Dekking:
• bijdrage grondbedrijf
• bijdrage reserve voorziening
• subsidies
Te dekken
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BESTEDINGS- EN DEKKINGSPLAN: OFFERTES

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

Er is sprake van diverse ontwikkelingen die goede kansen bieden voor het ontwikkelen van een nieuwe regionale zorgeconomie.
Aan de noordkant van Uden in het overgangsgebied tussen stad en Maashorst, centraal in het gebied tussen strategische kerngebieden als
Health Valley, Greenport en Brainport en gelegen aan de Red Tech Med Highway heeft ziekenhuis Bernhoven zich gevestigd.
Dit gebied kenmerkt zich door een authentieke en unieke combinatie tussen de potentie van het gebied (natuur en ziekenhuis) en activiteiten/
kwaliteiten gericht op vitaliteit (preventie en herstel), recreatie/cultuur en gezonde voeding/leefwijze.
Maatschappelijk gezien is er in de zorg een toenemende vraag, een sterk innovatiepotentieel en een noodzaak om de oplopende kostenstijging
een halt toe te roepen. Binnen de 5 sterrenregio is in de ontwikkeling van een zorgpark als regionale toplocatie in Uden-Noord voorzien.

Algemene toelichting

Gemeente Uden heeft zich ingezet om samen met Bernhoven en ondernemers tot visievorming te komen. De belangrijkste private partij (Bernhoven) heeft een trekkende rol op zich genomen. Inmiddels is er al samenwerking ontstaan tussen een aantal partijen; Bernhoven, Staatsbosbeheer, Maashorst, Provincie en Gemeente (Intentieverklaring) en zijn andere ondernemers met elkaar in gesprek om nieuwe activiteiten van de
grond te krijgen.
Onze aanpak is al op verschillende plaatsen opgevallen, een aanpak waarbij ondernemers worden uitgedaagd te ondernemen en waar de overheid initieert en faciliteert. Door het realiseren van nieuwe verdienmodellen kan de overheidsinbreng verminderen.
Hiermee zijn voldoende condities aanwezig om als Uden hét vitaliteitsgebied / dé healing environment / van Brabant/NL te worden. Een gebied
wat zich kenmerkt door een authentieke en unieke combinatie tussen de potentie van het gebied (natuur en ziekenhuis) en activiteiten/kwaliteiten gericht op vitaliteit (preventie en herstel), recreatie/cultuur en gezonde voeding/leefwijze.
Onze rol in dit vernieuwende proces is meerledig. Het verder initiëren en faciliteren van deze ontwikkelingen. Het zijn van een ondernemende en
betrouwbare partner voor de partijen die zich committeren en het aanwenden van onze publiekelijk rechtelijke mogelijkheden.

Bijdrage aan doelstelling van het programma

Versterking van het economisch klimaat; vestiging van nieuwe bedrijven op het gebied van zorg, voeding en recreatie;
Gezondheid telt; levert een bijdrage aan de infrastructuur op het gebied van vraag- en aanbod in de zorg.
Recreëren in de buitenlucht; versterking van recreatieve voorzieningen zodat meer mensen van de Maashorst gebruik gaan maken.
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