Externe offertes 2018-2021 TOTAAL na college 23 mei (2)

Volgnr

Voorstel (beknopt)

Investeringsbedrag 2018

Beoordeling

Vraag wordt opgepakt
via bestaand/ regulier
beleid/
onderhoudsplanning

01

Straatverlichting na 23.00 uur grotendeels uit.
Verlichting bij kruispunten en inritten van
woonerven laten branden (ook op eventueel
gevaarlijke plekken)

€

-

Als gemeente streven we er naar dat alle
verlichting blijft branden, en dat we bijv. na
23.00 uur gaan dimmen. Dit gaan we in de
komende jaren realiseren. Dit is onderdeel van
het beleid openbare verlichting.

Groen

02

Een container voor PBD ipv van plastic zakken
Geen container voor papier, maar papier in
dozen verpakken

€

-

De bewoner is geinformeerd dat uit de
afvalproeven laagbouw bleek dat het wekelijks
inzamelen van PBD in zakken en het maandelijks
inzamelen van papier in een container beter
werken en dat de verenigingen het papier blijven
inzamelen voor hun vergoeding. Bewoner was blij
met de informatie, maar had voorkeur voor een
andere inzamelmethode.

03

A: Iets doen aan de verloedering van oude
PNEMgebouw aan de Kastanjeweg
B: Zorgen voor fatsoenlijke beplanting van
rotondes (Kennedylaan en Rondweg)

€

-

A: Dit pand is niet in eigendom van de gemeente Groen
B: De rotonde rondweg is geadopteerd door Hout
Broks, waar derhalve de inrichting ook is mee
afgestemd. Aanpassing is vooralsnog niet aan de
orde. Dit ook mede in het licht van mogelijke
aanpassing van deze verkeersvoorziening. B:
Beplanting rotonde Kennedylaan zal komend
plantseizoen vanuit beheerbudget worden
aangebracht.

04

Toegankelijkheid voor elk kind met en zonder
een handicapt in de speeltuin de Wiebert

€

05

Om wegwijzer te plaatsen in het centrum voor
voetgangers en andere gebruikers van de
openbare ruimte

€

06

Randen/verhogingen/afscheidingen tussen
rijbaan en fietsstrook van de Loopkantstraat en
Industrielaan verwijderen

€

07

Het planten van een lindeboom op het Lieve
Vrouweplein en het feestelijk presenteren aan de
Udense gemeenschap door middel van een
wagenspel

€

Vraag wordt
meegenomen in
verdere
planontwikkeling

Vraag wordt opgepakt
via interne offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt opgepakt
via externe offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt niet
opgepakt. Past niet
binnen beleid/
onderhoudsplannen

Rood

65.000,00 Ingetrokken door de indiener, offerte 28 is er
voor in de plaats gekomen
100.000,00 Kan worden meegenomen in project Marktstraat.

-

Betreffende varkensruggen worden pas
verwijderd als de weg wordt gereconstrueerd,
daarbij wordt gestreefd naar vrijliggende
fietspaden of een oplossing zoals Industrielaan
noordzijde. Maakt deel uit van GVVP projecten
fiets voor de komende jaren (2021-2025).

2.000,00 De herinrichting van Lieve vrouweplein is met
behulp van een bewonersparticipatie, enkele
jaren geleden afgerond. Aanpassing is niet
wenselijk.

Groen

Groen

Rood
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08

Een vrijliggend fietscorridor van busstation naar
winkelcentrum Drossaard met aansluiting ten
oosten van Drossaard op fietspad welke over het
bruggetje van Lauwere loopt

Dit wordt opgepakt met de reconstructie
Violierstraat (voorbereiding 2018 en uitvoering in
2019) De Mellesingel heeft al vrijliggende
fietsvoorzieningen en via een klein deel van de
Drossaard kan Lauwere worden bereikt. Heer
Bakker vraagt een verbreding voor twee
richtingen van het fietspad Mellesingel mee te
nemen in de plannen zodat maar 1 rotondepoot
door fietsers hoeft te worden overgestoken. Dit
idee heeft voordelen. Toezegging is gedaan om
dit met het fietsforum te bespreken.

09

Meer geld vrijmaken voor het faciliteren van een
dag weg voor de ouderen, waarbij zij even alle
ellende en eenzaamheid kunnen vergeten

De diverse organisaties die zich bezig houden
met kwetsbaren (Zonnebloem, Rode Kruis, KBO's,
etc.) hebben allemaal een gedegen organisatie en
zijn financieel gezond door diverse subsidies en
fondsen. Er zijn geen vragen vanuit de
organisaties om meer middelen omdat ze te kort
zouden komen voor hetgeen ze willen bereiken.
Wellicht zouden we meer moeten promoten wat
we als gemeente al doen door bijv. de
subsidiekaart ook in het Udens Weekblad te
publiceren. Aanvullende middelen worden niet
benoemd maar lijken ook niet nodig.

10

Fiets- en loopvriendelijkheid en –veiligheid. Ik wil
me voor wat deze suggestie betreft beperken tot
het Lieve Vrouwenplein, ondanks dat er meer
plekken in Uden zijn, waar veiligheid voor
fietsers en voetgangers in het geding zijn.

Verkeersonveiligheid wordt niet herkend, wel
ernstig discomfort voor fietsers op de rijbaan.
Voor 2018 is voorzien in interne offerte
fietsvoorzieningen waarin wordt uitgegaan van
het uitvullen van de voegen tussen de
natuurstenen om het comfort te verhogen. Of dit
het discomfort voldoende verhelpt is de vraag.
Alternatief is het volledig vervangen van de
gehele rijbaanvan het plein door ander
(natuurstenen) materiaal (kosten zijn vele malen
hoger (wordt nog nagegaan))

11

Verlichting langs het fiets bospad vanuit het
Oventje richting industriegebied Uden

Als gemeente zien we deze weg als recreatieve
fietsroute en wordt deze in principe niet verlicht.
Het bospad ligt op grondgebied van Landerd. Dit
is een bosgebied en dit wordt vaak niet verlicht
ten gunste van de flora en fauna.

Rood

12

Straatverlichting vanaf de Markt in een straal van
1000 meter op zonne-energie laten branden.

200.000,00 De gemeente gaat na afloop van de huidige
contractperiode vanaf 2018 zelf groene stroom
inkopen. Zonnepanelen aan lichtmasten zijn nog
inefficient.

Rood

€

Beoordeling

Vraag wordt opgepakt
via bestaand/ regulier
beleid/
onderhoudsplanning

Vraag wordt
meegenomen in
verdere
planontwikkeling

Vraag wordt opgepakt
via interne offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt opgepakt
via externe offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt niet
opgepakt. Past niet
binnen beleid/
onderhoudsplannen

Groen

Rood

Groen
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Beoordeling

Vraag wordt opgepakt
via bestaand/ regulier
beleid/
onderhoudsplanning

13

1. In de Marktstraat waar ik woon, zijn sinds de
€
her organisatie van de straat bij veel bomen de
dikke rivier keien rond de bomen weggehaald en
is er grijze grit voor in de plaats gekomen.
Voorheen blies de reinigingsdienst met een soort
bladblazer alle troep onder de bomen en de
stoep weg. Nu blijven peuken en stukken glas
liggen, het geeft een negatief beeld in het
centrum.
2. Ik heb een parkeerkaart (woon boven Ter
Horst van Geel) en mag niet in Pastoor
Spieringsstraat parkeren, dus moet ik een heel
eind lopen (Sint Jansplein). Logisch zou zijn als je
ook in de straat Pastoor Spieringsstraat zou
kunnen parkeren.. Ik heb nogal eens zware
spullen (exposities) en dan is het een heel
gesjouw. Een optie zou zijn de parkeergarage
maar daar durf ik 's avonds niet alleen in.

14

Opknappen (vernieuwen) van de bestratingen van
de Hofstukken.

De bestrating bij de parkeerkoffers wordt dit jaar Groen
opgepakt. De rest van de bestrating wordt op het
afgesproken niveau onderhouden. In woonwijken
betekent dit niveau B.

15

De bestrating in de wijk Schutveld, vooral
Ereprijsstraat
Het duidelijk aangeven betreffende hondenbeleid
Oliemolenstraat en erop toezien dat het
nageleefd wordt
Bladopvang bakken Oliemolenstraat

Herinrichting van de wijk Schuitveld staat voor
2023 op de planning. Onderhoud aan de
Ereprijsstraat staat voor 2018 op de planning. De
aanduiding van hondenbeleid is over de gehele
gemeente uniform. Hier kan lokaal niet van
afgeweken worden. Maar wel gesprek voeren met
betrokkene om te komen tot een oplossing. Het
gebruik van bladkorven is onderdeel van het
afvalbeleid, exacte locaties worden nader
onderzocht.

1.200,00 1) Bij het uitwerken van het ontwerp van de
Marktstraat wordt dit onderdeel meegenomen.
Hier zijn geen aparte kosten aan verbonden. 2)
Afhankelijk van het ontwerp van de Marktstraat
moet alternatieve parkeergelegenheid geboden
worden aan de bewoners. De locatie is bepaald
en blijft St Jansplein. Dit kan kostenloos worden
gewijzigd.

Vraag wordt
meegenomen in
verdere
planontwikkeling
Groen

Groen

Vraag wordt opgepakt
via interne offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt opgepakt
via externe offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt niet
opgepakt. Past niet
binnen beleid/
onderhoudsplannen
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16

Ik zou heel graag zien dat er meer geld
beschikbaar wordt gesteld vanuit de Gemeente
voor het Inburgeringsproces. En daarnaast zou
de Gemeente ook meer moeten toezien op het
gehele scholingstraject van de vluchteling, te
beginnen bij de inburgering en vervolgens het
zoeken en begeleiding naar een passende
arbeidsplaats voor de vluchteling,

De gemeente stimuleert statushouders aan de
voorkant om te starten met het scholingstraject
inburgering door de benodigde beschikbare
middelen als een fiets en laptop beschikbaar te
stellen als zij een onderwijs-overeenkomst
kunnen overhandigen. Uden zet in op het volgen
van trajecten gericht op activering en toeleiding
naar werk voor statushouders tijdens de periode
van inburgering, zodat zij een zo goed mogelijke
start kunnen maken. In het kader daarvan heeft
de arbeidsconsulent contact met de statushouder
waar ook gesproken wordt over de voortgang
van het inburgeringstraject. Het vinden van werk
is het gewenste einddoel en in overleg met de
inwoner wordt gekeken op welke manier deze
persoon daar het beste naar begeleid kan
worden. Hiervoor zijn diverse trajecten mogelijk
die allen nauwgezet gevolgd worden door de
arbeidsconsulent. Wat MD betreft is er geen
extra geld hiervoor nodig en zetten we hier op
dit moment al voldoende op in.

Rood

17

Tussen de turborotondes Industrielaan,
Veldmolen, Karrevracht en Wilhelminastraat een
extra rijstrook toevoegen

Deze weg is eigendom van de provincie. Zij
voeren binnenkort een onderzoek uit om te
bekijken wat er mogelijk is om de doorstroming
op de N264 te verbeteren.

Rood

18

Udense Kracht: 1 –daags Jaarlijks Event t.b.v.
€
verbreden, zichtbaar te maken en te verbinden
van de Udense inwonerinitiatieven. In de maand
oktober 2018, in het centrum van Uden, laten
minimaal 60 burgerinitiatieven hun kennis en
kunde zien, doormiddel van Marktkramen, in een
sfeer van een Dorps-braderie.

14.500,00 Door leden van de passiegroep Udenaarde
Toekomst is al eerder aangegeven dat zij, als
enthousiaste vrijwilligers voor de gemeente
Uden, belang hebben bij begeleiding en
waardering. Dit is een terechte vraag waar nog
geen goed antwoord op is gevonden. Wij hebben,
i.t.t. andere organisaties die met vrijwilligers
werken geen beleid voor hoe we omgaan met
onze eigen 'vrijwilligers' aangezien
burgerparticipatie niet op vergelijkbare wijze is
gestructureerd. Het honoreren van deze
aanvraag zou een eerste stap kunnen zijn naar
het vormen van ons eigen vrijwilligersbeleid (hoe
gaan wij om met 'onze' vrijwilligers, dus niet het
huidig beleid dat zich richt op vrijwilligers in het
algemeen bij andere organisaties dan de
gemeente zelf) en invulling geven van waardering
en begeleiding.

Vraag wordt opgepakt
via bestaand/ regulier
beleid/
onderhoudsplanning

Vraag wordt
meegenomen in
verdere
planontwikkeling

Vraag wordt opgepakt
via interne offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt opgepakt
via externe offerte en
gehonoreerd

Groen

Vraag wordt niet
opgepakt. Past niet
binnen beleid/
onderhoudsplannen
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19

Ik lees veel over het nieuwe afval systeem van
Uden. Ee krijgen straks een grote hoeveelheid
bakken voor de deur en dan moet ik ook mijn
plastic nog apart bewaren in zakken. Ik zou juist
graag zien dat we minder bakken krijgen. In de
gemeente Breda hebben ze een grote container
die gescheiden is door een schot. Hierdoor kun
je het gewone en gft afval in 1 kliko scheiden.
Uden zou bijvoorbeeld 2 grote kliko's kunnen
aanbieden. 1 met tuin en gewoon afval en 1 met
papier en plastic. Hierdoor zadelt u uw bewoners
niet op met al dat plastic dat ook weer ergens in
huis bewaard moet worden en alle bakken die
buiten moeten staan. Op dit moment is dat ook
precies de reden dat ik bijvoorbeeld geen plastic
scheidt en ga dat ook niet doen in het
toekomstige systeem.

20

Zorgen dat met een toenemend aantal ouderen
de rol van bewegen en sporten bij een gezonde
leefstijl voor alle ouderen in allerlei vormen, met
korte lijnen en daadkrachtig wordt gerealiseerd,
gestimuleerd en geactiveerd.Zorgen dat de rol
van bewegen en sporten actief gestimuleerd en
ingezet wordt door professionals als
praktijkondersteuners/huisartsen/verpleegkundi
gen, sociale wijkteams

Investeringsbedrag 2018

Beoordeling

Vraag wordt opgepakt
via bestaand/ regulier
beleid/
onderhoudsplanning

Het gebruik van duocontainers heeft helaas ook
veel nadelen (inefficient inzamelen in
duocontainer en inzamelvoertuig; grootte van
compartimenten komen vaak niet overeen met
hoeveelheid betreffend afval; meer
transportbewegingen; vervuiling van de
afvalstromen) . Het nieuwe afvalsysteem is
gekozen op grond van een jaar ervaringen en
resultaten van 1400 huishoudens in Uden.
Bewoner is tevreden met uitleg.

€

54.000,00 Binnen de afdeling loopt het project ‘gezonde
Groen
wijk’ wat zich specifiek richt op het activeren van
inwoners zodanig dat hun participatiegraad en
mate van zelfredzaamheid wordt vergroot.
Daarbij is vooral aandacht voor het ‘logistieke
proces’ tussen klant en hulpverlening, dus de lijn
tussen inwoner, huisarts, ‘de toegang’ en
beweegcoaches. De gemeente betaalt 60% van de
loonkosten van de beweegcoaches; de
professionals van de medische 1ste lijn worden
bekostigd uit de zorgpolis. Gezien de inzet die
de gemeente op dit vlak al pleegt, zeker op
gebied van JOGG en de uitbreiding van deze
aanpak naar volwassenen, lijkt een extra
investering niet te verdedigen. De bewoners
hebben hierin ook zelf een verantwoordelijkheid.
Door de toepassing van subsidiebeleid voor
breedtesport, is er veel toegankelijk (ook
financieel) aanbod binnen de gemeente.

Vraag wordt
meegenomen in
verdere
planontwikkeling

Vraag wordt opgepakt
via interne offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt opgepakt
via externe offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt niet
opgepakt. Past niet
binnen beleid/
onderhoudsplannen
Rood
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21

Om eerst goed na te denken of het project wel
doorgaat, alvorens een hoop geld en tijd te
verspillen.Ik heb een goed voorbeeld, De
Fietstraat, eerste bijeenkomst van de klankbord
groep februari 2015, daarna nog minimaal 4
bijeenkomsten, ieder keer bij aanwezig geweest,
en dan...... helemaal niets meer vernomen, daar
ligt een hoop verspilde tijd, geld en energie. Het
zelfde met het project PIUS X school, ook in de
klankbordgroep en, daar hoor je ook niets meer
van. Dit wilde ik even kwijt.

Wat betreft de herontwikkeling van de PIUS X
Groen
school (Herpenstraat 60) ligt de organisatie van
bijeenkomsten bij de initiatiefnemers, een
projectontwikkelaar en een
zorgbemiddelingsbureau. De gemeente is met
hen in gesprek om in mei '17 een nieuwe
bijeenkomst te organiseren wordt er een
informatiebijeenkomst belegd met omwonenden
voor het RO deel van project PIUS X.
Klankbordgroep bijeenkomst tav
zorgvoorzieningen in PIUS X wordt na de zomer
ogepakt. Voor wat betreft de aanleg van de
fietstraat wordt dit project nog dit jaar alsnog
opgepakt, dit heeft stil gelegen vanwege het
opstellen van het GVVP. Per maill beantwoord
omdat geen telefoonnummer beschikbaar is.
11/4 16:30 uur

22

Zou er iemand van de gemeente eens door de
wijk Zoggel in Uden kunnen fietsen. Ik zie dat er
nog er wat slechte stukken weg zijn. En voor
zorgen, dat de glassplinters bij Ploeg 19-21
worden opgeruimd. Kortom graag meer aandacht
voor de openbare weg in Uden.

De wijk Zoggel staat qua onderhoud op de
planning voor dit jaar en volgend jaar. Slechte
stukken zullen worden onderhouden.

23

Wij vragen om een bijdrage in de kosten van een
stichting ter bevordering van ‘hofjes’ t.b.v.
woongroepen voor senioren in Uden. Deze
stichting is thans in oprichting onder de naam
‘STICHTING UDENSE HOFJES'.Toekomstbestendig
wonen voor senioren in Uden’ Dit om het
functioneren van de Stichting Udense Hofjes
mogelijk te maken, als gesprekspartner voor de
Gemeente Uden en al dan niet commerciële
partijen, en met inwoners van de gemeente
Uden op zoek naar toekomstbestendige
oplossingen voor de oude dag.

€

Beoordeling

Vraag wordt opgepakt
via bestaand/ regulier
beleid/
onderhoudsplanning

Groen

2.000,00 De beleidsregel MO voorziet in de bekostiging
Groen
van activiteiten van verenigingen en stichtingen;
ook de vestiging van een nieuwe rechtspersoon
kan uit deze beleidsregel worden bekostigd.
Daarnaast is binnen het grotere geheel van
UdenaardeToekomst al een groep betrokken
burgers bezig met het meedenken in
woonvoorzieningen van ouderen. Gezien hetgeen
er al is, zowel m.b.t. financiële ondersteuning als
ook betrokken meedenkers, zou inzetten op
samenwerken met bestaande partijen de beste
oplossing zijn. Het vestigen van een stichting kan
al en vergt geen extra geld noch beleid, wellicht
alleen de initiatiefnemer attenderen op het
bestaan van de beleidsregel MO.

Vraag wordt
meegenomen in
verdere
planontwikkeling

Vraag wordt opgepakt
via interne offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt opgepakt
via externe offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt niet
opgepakt. Past niet
binnen beleid/
onderhoudsplannen
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Investeringsbedrag 2018

Beoordeling

Vraag wordt opgepakt
via bestaand/ regulier
beleid/
onderhoudsplanning

Voldoende/extra subsidie naar het Museum voor
Religieuze Kunst te Uden

Er bestaan prestatie afspraken met het MRK. De
aanvraag is niet SMART; de bestaande afspraken
zouden voldoende moeten zijn om aan deze
wens tegemoet te komen. Mevrouw Schull heeft
op 13 april een mail ontvangen (nadat er twee
keer geprobeerd is telefonisch contact met haar
te krijgen) waarin verwezen is naar de jaarlijkse
subsidie voor de uitvoering van de activiteiten
die in het museum (gaan) plaatsvinden. En het
besluit van de Raad in december 2016 om het
Museum in 2017 een extra subsidie te
verlenen.Mevrouw Schull heeft terug gereageerd
dat ze erg verheugd is dat het Museum in 2017
een extra subsidie zal ontvangen. Ze was echter
bezorgd dat de subsidie mogelijk zou
verminderen en wil graag dat het Museum tot in
lengte van jaren "in the picture" blijft, vandaar
haar offerteverzoek.

Groen

25

Drempels Weg Uden (platform gehandicapten) wil
een lans breken voor het honoreren van de
offerte van € 25.000,- uit het GVVP voor de
aanleg van geleidelijnen in het centrum van
Uden.

Is opgenomen in een interne offerte genaamd
GVVP projecten voetgangers. 11/4 in de
voicemail ingesproken dat bedrag in de offerte
voor voetgangers is opgenomen. Afhankelijk van
het bestuurlijke besluit wordt dit werk in 2018 al
dan niet uitgevoerd.

26

Aanleg van een rolstoelpad in de bossen van
Odiliapeel

Dit is uitgewerkt tot een externe offerte.

27

Een Samenkracht80+ initiatief opstarten in de
gemeente Uden.

Aanvrager is een eigenstandig bedrijf. De
gemeente kan gebruik maken van lokale
ondernemers maar zal zich altijd moeten voegen
naar hetgeen de wet voorschrijft m.b.t.
aanbesteding. De aanvraag is niet SMART;
onduidelijk wat wordt bedoeld. Grote kans dat
met het brede aanbod en onder handen zijnde
initiatieven al wordt gewerkt aan het zelfde doel
maar wellicht via een andere route of onder een
andere naam. Gebeld dd 12 april. Wist niet goed
wat verwacht werd met deze vraag. Wil binnen
buurten en wijken samenredzaamheid creëren.
Wil dat vanuit haar bedrijf dus zal de formele weg
van aanbesteding moeten volgen. Heb haar mijn
email adres gegeven zodat ik haar de juiste weg
kan wijzen.

Vraag wordt
meegenomen in
verdere
planontwikkeling

Vraag wordt opgepakt
via interne offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt opgepakt
via externe offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt niet
opgepakt. Past niet
binnen beleid/
onderhoudsplannen

Groen

Groen
Rood
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28

Speeltuin de Wiebert toegankelijk maken voor
kinderen met een beperking, zodat kinderen
zonder en met beperking al vroeg samen leren
spelen.

€

29

Enjoy65! evenement gevolgd door Route65!

€

30

Beweegtuin voor jong en oud op het MFA-plein

€

Beoordeling

Vraag wordt opgepakt
via bestaand/ regulier
beleid/
onderhoudsplanning

70.500,00 Aanvrager is de groep "drempels weg" verkend
moet worden of juist een particuliere speeltuin
hiervoor in aanmerking komt. Daarnaast moet
bepaald worden of er voldoende
speelgelegenheid is voor kinderen met een
handicap. Voorstel is om dit in de reguliere
beleidsgesprekken met de werkgroep te
bespreken.

Vraag wordt
meegenomen in
verdere
planontwikkeling

Vraag wordt opgepakt
via interne offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt opgepakt
via externe offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt niet
opgepakt. Past niet
binnen beleid/
onderhoudsplannen

oranje

5.000,00 Aanvragers zijn vrijwilligers, die het centrum van Oranje
Uden ook willen laten bruisen voor 65+. Zij
willen een framework opzetten waarop ouderen
zelf kunnen voortbouwen. Op een
laagdrempelige wijze 65+ ers laten kennis
maken met activiteiten zodat de stap makkelijk
gezet kan worden. Deze activiteit valt niet binnen
de beleidsregel MO. De activiteit past binnen het
beleid (zelfredzaamheid, bruisend centrum). op
22 mei telefonisch contact gehad met
aanvraagster.
30.000,00 Er is meer dan één MFA-plein als je kijkt naar
vormgeving en situering van maatschappelijk
vastgoed binnen Uden. Per locatie zal gericht
gekeken moeten worden naar de aspecten van
gezondheid en zorg, sport en ontspanning. bij
de totale planontwikkeling van Odiliapeel kan dit
aspect meegewogen worden maar wel in relatie
tot overige voorzieningen binnen het dorp e/o
nabije omgeving. Er kan, gezien de lopende
ontwikkelingen, niet nu al een toezegging voor
realisatie worden gedaan. Beweegtuin voor jong
en oud op het MFA-plein. Met Peter Claassen
besproken dat gezien alle lopende
ontwikkelingen het nog onduidelijk of en waar de
beweegtuin moet komen. Doorverwezen is naar
Emil Kolsteeg, gebiedscoördinator Odiliapeel die
betrokken is bij de vormgeving van het MFAplein. Het plan betrekken bij vormgeving MFAplein.

Rood

Externe offertes 2018-2021 TOTAAL na college 23 mei (2)

Volgnr

Voorstel (beknopt)

Investeringsbedrag 2018

31

Aanschaf van een duofiets met elektrische
trapondersteuning.

€

32

Mijn voorstel is om beheer, onderhoud en
handhaving in park Melle te intensiveren. Het
gaat dan vooral om de voorzieningen in het park
(het voetbalveld en het speeltuintje). Het
voetbalveldje tegenover Lauwere zit vol met
molshopen en kuilen. Dat voetbalt niet fijn en is
bovendien onveilig. In het speeltuintje naast het
voetbalveld ligt regelmatig rotzooi (soms zelfs
kapotte bierflesjes) en de speeltoestellen zijn
beklad. Rotzooi en bekladde bankjes ed vind je
op meer plaatsen in het park.Ik zou graag zien
dat het veld weer goed bespeelbaar is, dat de
rotzooi opgeruimd wordt en dat rotzooimakers
aangepakt worden.

€

33

Aanleg van glasvezelkabel in de buitengebieden
van Uden, Volkel en Odiliapeel, voor zowel de
witte als grijze gebieden

€

34

Het centrum verfraaien

35

Verbouwing van de Balans

Beoordeling

Vraag wordt
meegenomen in
verdere
planontwikkeling

Vraag wordt opgepakt
via interne offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt opgepakt
via externe offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt niet
opgepakt. Past niet
binnen beleid/
onderhoudsplannen

5.000,00 Afhankelijk van de activiteiten die binnen Terra- Groen
Victa e.o. gerealiseerd gaan worden, kan de
aanvraag via bestaande processen worden
gehonoreerd. Dit valt onder regulier beleid; extra
middelen zijn niet nodig. Wel afspraken met de
initiatiefnemers over stalling, gebruik, beheer
etc.; dit volgt uit de processtappen van reguliere
aanvraag (Wmo). Aanschaf van een duofiets met
elektrische trapondersteuning. De duofiets wordt
onderdeel van de rolstoelpool in Terra Victa.
Duofiets is uitgeleverd op 12 april jl.

20.000,00 Team buitendienst is in gesprek met
betrokkenen om klachten op te lossen vanuit
regulier beheer.

Groen

3.300.000,00 De gemeente heeft een faciliterende rol bij de
aanleg van glasvezel in de buitengebieden. De
kosten voor het aansluiten van woningen zijn
voor de eigenaren zelf en bedragen ongeveer
€1600 per aansluiting (excl. btw, leges en
degeneratiekosten).
Dit kan worden meegenomen inhet project
Marktstraat. De initiatiefgroep zal worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de
planvorming.

€

Vraag wordt opgepakt
via bestaand/ regulier
beleid/
onderhoudsplanning

300.000,00 Deze externe offerte wordt gekoppeld aan de
interne offerte (als bijlage en nadere
specificering). Behandelen via het traject van de
interne offerte die namens de afdeling is
ingediend. Is al op voorhand afgestemd met
externe indieners.

Rood

Groen

Groen
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Volgnr

Voorstel (beknopt)

Investeringsbedrag 2018

Beoordeling

Vraag wordt opgepakt
via bestaand/ regulier
beleid/
onderhoudsplanning

36

Aanvraag subsidie / verduurzamingsinitiatief,
HCU

VAF heeft verzoek beoordeeld en betrekt het in Groen
regulier onderhoud 2017. Verzoek wordt
opgepakt door VAF en meegenomen in het
onderhoudsplan 2017. Hiervoor is dus geen
externe offerte nodig. Wordt in gesprek met HCU
teruggekoppeld dat vervanging nog in 2017
gebeurd en externe offerte niet nodig is

37

Aanvraag incidentele subsidie ivm vormen
nieuwe fusiestichting lokale omroepen

Ingetrokken

Vraag wordt
meegenomen in
verdere
planontwikkeling

Vraag wordt opgepakt
via interne offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt opgepakt
via externe offerte en
gehonoreerd

Vraag wordt niet
opgepakt. Past niet
binnen beleid/
onderhoudsplannen

