Begroting in één oogopslag:
Burgemeester Henk Hellegers

Het College van burgemeester en wethouders heeft de
Programmabegroting 2019 aangeboden aan de gemeenteraad.

Er is de afgelopen jaren in Uden veel
gedaan rond democratische vernieuwing en
burger- en overheidsparticipatie. Aansprekende voorbeelden: de Udenaar de Toekomst, de G1000, de dialoog in Markant over
het vluchtelingenvraagstuk, de ontwikkeling
van de omgevingsvisie, burgerparticipatie
bij de gemeentebegroting en de meer dan
100 inwonersinitiatieven. Deze lijn blijven
we vasthouden. We zijn ervan overtuigd dat
keuzes en oplossingen beter worden, als je
de kennis en betrokkenheid van inwoners en
belangenorganisaties bij hun leefomgeving
benut. We zetten komend jaar nog meer in
op (inwoners)participatie.

Wethouder Franko van Lankvelt
Wethouder Gijs van Heeswijk

De belangrijkste investeringen

Uden moet bruisen. Dát is waar wij de
komende jaren aan werken. Een bruisende
stad of dorp ontstaat door de zin om – met
elkaar – dingen te ondernemen. In bedrijfsmatige zin, maar ook in wijken & buurten
of door het organiseren van evenementen.
Waar beweging is, wat te doen is, is altijd
aantrekkelijk voor andere mensen. Als we
dat weten te bereiken, blijven we als
gemeente economisch gezond én blijft Uden
de plek waar je wilt wonen, werken of recreeren. Kortom, een bruisend Uden dáár wil je
zijn, daar wil je blijven.

Door het verbeterde financiële perspectief is er meer ruimte
voor nieuwe investeringen. In deze programmabegroting is
in totaal voor bijna € 5 miljoen aan nieuwe investeringen
opgenomen. Investeringen van € 100.000 en meer:

Bermen voorzien
vangrasbetonstenen
€ 108.000

Vervanging meubilair en diverse
aanpassingen gemeentehuis
€ 294.000

€ 877.000

Turnhal V&K

ik in 2019 aan:

2019

2018

OZB (gemiddelde woning)

€ 242,99

€ 236,37

Rioolheffing

€ 203,00

€ 194,16

Afvalstoffenheffing
meerpersoonshuishouden
eenpersoonshuishouden

€ 241,54
€ 199,60

€ 234,96
€ 194,16

Hondenbelasting

geen

geen

Toeristenbelasting

geen

geen

Cultuur en sport, twee mooie vrijetijdsbestedingen die ons letterlijk en
figuurlijk in beweging brengen. Ze verbinden mensen met elkaar en geven
het gevoel erbij te horen. Wij vinden het belangrijk dat er voor onze inwoners
goede voorzieningen zijn om te kunnen sporten. We gaan aan de slag met
een nieuwe sportvisie, waarbij we vooral kijken naar de binnensportaccommodaties. Op het culturele vlak zetten we ons in voor meer cultuureducatie voor jongeren, en voor meer publieke bekendheid van het rijke
cultuuraanbod dat Uden heeft.

€ 150.000

Herstel kadermuren
Nonnenveld
€ 115.000

€ 580.000

€

€ Hoeveel betaal

Fysieke aanpassing van
hondenuitlaatvelden

Aanvragen onderwijshuisvesting/
huisvesting basisonderwijs

Verder wordt er geld uitgetrokken voor onder andere:
Eenmalig:
• Voorzieningen in gebied Oost
€ 380.000
• Centrummanagement
€ 100.000
• Actualisatie Nota Openbare Ruimte
€ 85.000
• Project duurzaamheid en klimaatadaptie
€ 85.000
• Implementatie Omgevingswet
€ 380.000

Als gemeente met een centrumfunctie
voor een brede omliggende regio, vinden
we het belangrijk dat we goed bereikbaar
zijn. Daarom blijven we investeren in een
optimaal bereikbaar Uden, in de breedste zin van het woord. Zo gaan we, samen
met de provincie, de verbindingsweg N264
aanpakken. Daarnaast willen we mensen
stimuleren om zoveel mogelijk de fiets te
nemen, door het aantrekkelijker te maken
om te gaan fietsen. Daarvoor gaan we snelfietsroutes realiseren. Daarnaast blijven we
streven naar een verbeterde OV-verbinding
met omringende plaatsen als Eindhoven,
Nijmegen en Den Bosch.

Wethouder Ingrid Verkuijlen

Voorzieningen in gebied Oost
(aanvullingen)
€ 2.930.000

In de begroting leest u waaraan de gemeente de komende jaren
geld uitgeeft. De begroting is eigenlijk het huishoudboekje van
de gemeente. Op donderdag 8 november aanstaande,
om 15:00 uur, bespreekt de gemeenteraad de begroting.

Structureel:
• Ondermijning / integrale handhaver
• Citymarketing
• Uitbreiding openbare ruimte
• ICT ontwikkelingen

€ 80.000
€ 100.000
€ 116.000
€ 300.000

Inspraakavond

Wethouder Maarten Prinssen
Een bruisende stad of dorp ontstaat door de zin om – met
elkaar – dingen te ondernemen. Daarbij moet iedereen kunnen
meedoen. Wijken en buurten die in balans zijn, spelen daarin
een belangrijke rol. Denk aan leeftijdsopbouw, gelegenheid om
elkaar te ontmoeten of langer thuis wonen. Graag stellen we
onze inwoners in staat zo gezond, prettig, lang en zelfstandig
mogelijk te kunnen leven en wonen. Daarbij moet iedereen kunnen meedoen. Acties die we daarvoor ondernemen, zijn gericht
op zowel individuele inwoners, als op de samenleving als geheel.

In de raadsvergadering van 8 november behandelt de
gemeenteraad de door het college voorgestelde
begroting. Voordat de raad beslissingen neemt over de
begroting, vraagt de raad de mening van de inwoners van
Uden. Dit gebeurt tijdens een openbare inspraakavond,
die wordt gehouden woensdag 31 oktober.
Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht, of wilt u meer
informatie? Meldt u zich dan uiterlijk 24 uur voor aanvang
van de vergadering bij de griffie. Dit kan via telefoonnummer (0413) 281 911of door een e-mail te sturen aan
griffie@uden.nl.
Openbare inspraakavond
Wanneer: woensdag 31 oktober, vanaf 19:30 uur
Locatie: de raadzaal van het gemeentehuis,
Markt 145 te Uden
De gemeente Uden publiceert haar begroting digitaal:
http://financien.uden.nl/financien/2019/

Volg Gemeente Uden op
Twitter@GemUden
Facebook.com/GemeenteUden

