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UDEN: EEN VERBONDEN SAMENLEVING



Inleiding
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij van de 
Arbeid voor een sterke en verbonden samenleving. U en 
onze samenleving staan centraal in ons programma. Daar-
om doen wij ook deze keer weer mee aan de verkiezingen. 
Wij zijn een sterke en � nancieel gezonde gemeente waar-
in onze inwoners volledig kunnen participeren. Dit willen 
we behouden en uitbouwen. We hebben hard gewerkt om 
onze beloftes en ambities van 4 jaar geleden te realiseren. 
Dat is goed gelukt. Het behoud van een sociaal vangnet uit 
het verkiezingsprogramma van toen, is zonder een enkele 
besparing volledig geslaagd: goede zorg, mensen aan het 
werk, een nieuw armoedebeleid, waarin kinderen centraal 
staan en onze duurzaamheidsambities zijn gehaald. 
Maar om dit  zo te houden, is niet vanzelfsprekend. Er 
ontstaan reeds tekorten op bepaalde budgetten, het be-
leid van het kabinet zal leiden tot een tekort op de Wmo 
en ook de budgetten jeugdzorg staan enorm onder druk. 
Loonkostensubsidie om mensen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, komt te vervallen. 
Daarom zullen we de komende jaren hard blijven werken 
om een samenleving te creëren waarin uw toekomst en die 
van anderen centraal staat door een sterke en verbonden 
samenleving, waarin we omkijken naar elkaar, zorgen voor 
elkaar en waarin mensen tot hun recht komen. Zekerheid, 
burgerparticipatie & zeggenschap en vertrouwen moeten 
venzelfsprekend zijn.  
Met deze ambitie zet de PvdA zich in voor gelijke kansen en 
een beter perspectief voor iedereen. Juist door deze aan-
pak ondersteunen we een samenleving waarin iedereen 
echt mee kan doen. Een samenleving die zijn verantwoor-
delijkheid blijft nemen en kwetsbare mensen waar nodig 
beschermt. Een samenleving die, grote ongelijkheid en so-
ciale, economische en culturele kloven voorkomt. Recht op 
een fatsoenlijk bestaan staat bij ons op de eerste plaats. 
Een samenleving die mensen mobiliseert om samen (soli-
dair aan elkaar) aan de toekomst te bouwen en van wie 

iedereen de kans krijgt om zijn of haar leven te verrijken. 
De gemeente heeft hierin een coördinerende, sturende en 
ondersteunende rol. 

Ook in crisistijd hebben we geïnvesteerd in kwetsbare bur-
gers. Nu na jaren crisis Nederland er beter voor staat, zien 
we dat er ruimte ontstaat om  daar meer aan te doen. Er 
is dus een nieuwe impuls gegeven aan het armoedebeleid, 
want  economisch herstel is nog niet in iedere huiskamer 
zichtbaar. Dit willen we wel. De mogelijkheid om je te 
ontplooien in je werk, via je werk en in maatschappelijke 
verbanden. De kans je te ontwikkelen en het beste uit je-
zelf te halen. Uden heeft zich goed ontwikkeld. We staan 
er goed voor en kunnen de komende jaren vooruit. Met 
het zoeken naar de  menselijke maat, staat de PvdA voor 
goede  dienstverlening en voorzieningen, waarmee we een 
duurzame sterke gemeente willen blijven met perspectief 
en kansen voor iedere inwoner. 

Dit proces - om een duurzame toekomst te realiseren - wil-
len we graag samen met u vormgeven! Burgerparticipatie als 
basis voor een sterke samenleving. De beste ideeën komen 
namelijk van onze burgers. Er is veel energie bij onze inwoners  
en wij willen de mensen stimuleren om deze energie en hun 
talenten maximaal te benutten. Wij blijven bedrijven facilite-
ren die duurzaam investeren in banen en economie. 

Dit is belangrijk voor mensen die moeilijk aan het werk kun-
nen komen. Wij blijven investeren in goede zorg en blijven 
opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving. Dat is en 
blijft onze prioriteit. 
Ons verkiezingsprogramma biedt u inzicht in waar wij voor 
staan. Het is veel. Logisch want wij worden gedreven door u 
en Uden, Volkel en Odiliapeel. 

Gerrit Overmans, lijsttrekker
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Onze visie op Uden
Uden is en blijft een krachtige gemeente. Onze  kracht  wordt gevormd door een sterke mate van 

burgerparticipatie. Inmiddels hebben we hierin veel ervaring, met wisselend succes. Onze inwoners zijn 
de ervaringsdeskundigen bij uitstek. Althans zo zien wij dat binnen de PvdA. Voor inwoners moet duidelijk 

zijn welk effect ze kunnen bereiken en wat niet. Hiervan moeten we leren om burgerparticipatie verder 
vorm te geven. De ultieme vorm van burgerparticipatie is het opstellen van een burgerbegroting. 

Dit moet o.i. haalbaar zijn in de komende 4 jaren. 

Uden is en blijft een sociale gemeente. Kwetsbare inwoners 
blijven we helpen en ondersteunen. Zorg is en blijft toe-
gankelijk voor iedereen. Bestaanszekerheid juist voor deze 
doelgroep is links PvdA beleid, mede door het nieuwe ar-
moedebeleid dat in 2017 is vastgesteld. Met een investering 
van ruim 1.200.000 voor 2018 en 2019 en 800.000 voor 
2020 en 2021 hebben we een basis gelegd waarmee ook 
kinderen een prima start kunnen maken. 

Wonen en leefbaarheid zijn belangrijk voor het welzijn van 
onze inwoners. Ouderenhuisvesting is m.b.t. vergrijzing een 
belangrijk thema in ons programma. Daarnaast staan we 
open voor nieuwe woon- en leefconcepten voor jong en 
oud, voor alleenstaanden of gezinnen. Tiny Houses zijn een 
goed voorbeeld. Een diversiteit van woonconcepten waar-
onder een Knarrenhof of tiny houses past in een krachtige 
gemeente. Nu en in de toekomst.

Afgelopen jaar is het concept van de Maashorstgemeente 
uitgewerkt. Een Maashorstgemeente samen met Landerd 
en Bernheze heeft de PvdA altijd ondersteund, waarbij we 
de Maashorstgemeente vormen met alle kernen. Wij ge-
loven dat we in dit verband meer kunnen betekenen voor 
onze inwoners.

Welke rol speelt de PvdA in onze gemeente. Wij zijn geen 
“one issue” partij. Wij zijn er niet alleen voor ouderen. Ook 
niet alleen voor jongeren. Wij zijn er voor iedereen. Wij no-
digen actief bewoners uit mee te doen, om onze fractie en 
onze leden te benaderen en hun geluid te laten horen. Maar 
ook regelmatig een goed gesprek aan tafel in MuzeRijk of 
op het terras aan de Markt. We realiseren ons waar we het 
voor doen: voor de mensen en voor de onderwerpen die 
hen en de PvdA aan het hart gaan. Zij moeten een gezicht 
hebben in elk politiek besluitvormingstraject. 

Voor de PvdA   betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
Burgerinitiatieven zo veel mogelijk worden gestimuleerd.

 Daar waar burgers niet voldoende voor zichzelf (kunnen) opkomen, 

overlegt de gemeente met hen over een deugdelijk vangnet.

 Onze volksvertegenwoordigers voortdurend contact hebben met de burgers 

en de maatschappelijke organisaties.

We binnen de  gemeenteraad willen samenwerken met de partijen 

uit de coalitie en de oppositie.

We geen dichtgetimmerd coalitieakkoord willen maar ruimte laten aan 

initiatieven vanuit de samenleving en de gemeenteraad.

Tot morgen, tot volgende week
Zomaar wat woorden. Zulke normale woorden dat we vergeten 

hoe belangrijk ze zijn. Ze laten zien dat we met elkaar verbonden zijn in 
onze Udense sterke en verbonden samenleving.  



Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
Het  masterplan “Gelukkig ouder worden in Uden” verder wordt uitgewerkt.

De eenzaamheid wordt teruggedrongen. 

We een mobiliteitsoplossing hebben voor mensen, die dat niet zelfstandig kunnen.

Wijkgerichte zorg dicht bij de inwoners wordt georganiseerd.

Er aandacht is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De wachtlijsten in de jeugdzorg worden opgeheven.

We zo veel mogelijk begeleiding organiseren binnen de gemeente.

Mantelzorgers worden ondersteund door meer dagbesteding te realiseren.

We de verloedering in woonwijken aanpakken.

We extra investeren om de wijken veiliger te maken.

Opvang organiseren voor mensen met verward gedrag.
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1. Leven in een verbonden samenleving
Voor de PvdA is de verbonden samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, 

een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een samenleving  waar 
kinderen onbevreesd opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, 

verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.

De PvdA  wil nadrukkelijk investeren in een lokale samenleving, waarin je erop kunt vertrouwen dat 
iedereen gelijk behandeld wordt en er voor iedereen gelijke rechten en kansen zijn. En waarin wij geloven 
in de eigen kracht van onze inwoners waarmee ze zich kunnen ontplooien en zich kunnen ontwikkelen. 
Inwoners die mee doen en daarmee zeggenschap hebben over onze  toekomst. Voor diegene die niet 

mee kunnen doen,blijven wij dus zorgen. 

Zorg en welzijn
De zorg moet altijd dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, 
betaalbaar en aanwezig zijn. We spreken van welzijn 
als er sprake is van bescherming, zelfredzaamheid, par-
ticipatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang. Met 
maatregelen als de bestrijding van eenzaamheid, het 
verminderen van verloedering in buurten en wijken, 
voorkomen we dat problemen groter worden en er later 
zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet. In zorg en 
welzijn gaat het om samenwerking en kwaliteit, niet om 
concurrentie, niet om winst. 

Wat waren onze ambities?
• Goede zorg voor iedereen.
• Zorg toegankelijk maken.
• Mensen met een zorgvraag staan centraal.
• Voldoende dagbesteding.
• Aandacht voor mantelzorgers.

Wat hebben we o.a. bereikt?
• 85% van de mensen die een beroep doen op de Wmo      
   waardeert de zorg goed.
• 85% van de mensen die een beroep doen op de Wmo is  
  van mening dat de zorg en ondersteuning hen verder brengt.
• Niet bezuinigd op dagbesteding met maatwerk voor   
   eigen bijdrage.
• Mantelzorg ondersteuning georganiseerd bij Ons Welzijn.

4

Armoede en schulphulpverlening
Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat kinderen niet kunnen deelnemen aan de muziekles, 

de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. Maar ook ouderen die in armoede leven 
moeten we helpen. Het armoedebeleid van Uden, sluit niemand uit!

Onze schulddienstverlening moet gericht zijn op de mensen zelf. Op het doorbreken van vicieuze 
cirkels waardoor mensen in de schulden blijven zitten. De PvdA heeft gezorgd voor een nieuw 

armoedebeleid waarin kinderen en omgaan met schulden centraal staan. 

Wat waren onze ambities?
• Bestrijden en voorkomen van armoede.
• Permanente aandacht en actie voor ‘verborgen armoede’  
   en ‘armoede’ door een te laag inkomen!
• Kinderen en jongeren mogen niet de dupe worden. 
• Slagvaardige en integrale schulddienstverlening!
• Alle zeilen bijzetten om iedereen een fatsoenlijk 
   bestaan te bieden, door werk, onderwijs en een 
   tijdelijk sociaal vangnet waar nodig!
• Sociale- en maatschappelijke activering en deelname    
   werkgelegenheidstrajecten bij schuld dienstverlening 
   en deelname voedselbank.

Wat hebben we o.a. bereikt?
• Vastgesteld nieuw armoedebeleid is door de 
   gemeenteraad aangenomen.
• Hierin staan kinderen centraal.
• Geen bezuinigingen op inzet armoede.
• 450 mensen geplaatst naar betaald werk (ook in crisis).
• Slagvaardige inzet op schulddienstverlening.
• Instellen jeugdcultuur en sportfonds.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
We het nieuw armoedebeleid gaan uitvoeren.

We armoede gaan oplossen voor: werkende armen / mensen die meerdere baantjes moeten 

stapelen om aan een minimum te komen / arme ouderen en alleenstaanden dus ook mensen 

met een AOW / zzp-ers die sterke wisselende inkomens hebben.

Alle kinderen kunnen meedoen als het gaat om sport, schoolreis, cultuur, verjaardagen en nieuwe kleding.

De gemeente gaat experimenteren met reguliere initiatieven zoals het wijkbedrijf en een vorm van basisinkomen.

Er minder mensen naar de voedselbank gaan door te voorkomen dat ze vastlopen in schulden / 

bewindvoering en uitstroom naar werk.

Laaggeletterdheid aanpakken.

We ons inzetten om te voorkomen dat jongeren zich in de schulden steken.
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Wonen bereikbaarheid & vervoer: “Drempels weg”
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen, 

verduurzaming, energieneutraal, veiligheid en de relatie met zorg. Wonen doe je in een buurt te 
midden van en samen met anderen. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van 

het besteedbaar inkomen. In onze verbonden samenleving moeten voorzieningen goed bereikbaar zijn. 
“Drempels weg”. Mensen die niet of slecht mobiel zijn moeten zich waar dan ook makkelijk in Uden 

kunnen verplaatsen. Wij streven naar gemengde wijken in onze gemeente, want die passen 
bij een inclusieve samenleving. 

Wat waren onze ambities?
• Meer geschikte woningen voor ouderen en zorgvragers.
• Woningen Odiliapeel voor alleenstaanden en jonge   
   gezinnen.
• Startersvoorzieningen handhaven zolang de 
   woningmarkt in het dal zit.
• Een gevarieerd woningaanbod om mensen te 
   ‘verleiden’ naar Uden te komen.
• Een goed voorzieningenniveau, ook in kleine dorpskernen.
• Een veilige buurt, waar je je thuis voelt.
• Geen kinderen zonder een dak boven hun hoofd.
• Afspraken met Area voor voldoende beschikbare 
   sociale huurwoningen.

Wat hebben we o.a. bereikt?
• Versneld realiseren van Hoenderbos 3.
• Opvang statushouders was ook mogelijk zonder druk   
   op wachtlijsten.
• Aanbod Odiliapeel uitgebreid.
• Voorzieningen w.o. multifunctionele accommodaties,    
   sport, winkelen, handhaven.
• Woningen voor starters en spoedzoekers.
• Initiatief voor een oplossing veilige fi etsstrook langs      
   HOV-route naar de Bitswijk.
• Initiatief voor veilige fi etsoversteek Kennedylaan bij   
   Loopkantstraat-Volkelseweg.

Voor de PvdA  betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
Er voldoende betaalbare woningen komen voor iedereen: jongeren, ouderen, alleenstaanden, 

gezinnen, meerdere generaties onder één dak, en statushouders.

We zo spoedig mogelijk energieneutraal  gaan bouwen.

We een onderzoek doen naar versterking van het centrum waarbij het effect van 

een autovrije markt moet worden meegenomen.

We ook inzetten op kleinschalig wijkgericht vervoer.

Het reeds getekende VN- verdrag waarin toegankelijkheid voor gebouwen en onze openbare 

ruimte is geregeld onverkort wordt uitgevoerd.  

Er voldoende parkeerplaatsen komen voor mensen met een handicap.

We samen met Fietsforum Uden werken aan Uden � etsstad van het jaar.

Er in Uden een lightrail-station komt, want goede bereikbaarheid is essentieel voor onze regio.

Sport
Sportverenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid, de onderlinge binding. 

Veel van onze  burgers zijn lid van een van de vele sportverenigingen. Vrijwilligers zijn de dragers van 
deze verenigingen. Naast de georganiseerde sport zijn er ook steeds meer mensen die op hun eigen 

manier aan hun conditie werken. Op het moment dat hen het beste uitkomt, gaan ze naar de sportschool, 
joggen ze door de buurt of doen oefeningen in het park. Sport is klaarblijkelijk duidelijk van belang voor 

iedereen. Dus moet sport toegankelijk zijn voor iedereen. Voor alle kinderen. Voor minder draagkrachtigen. 
Voor mensen met een beperking.

Wat waren onze ambities?
• Alle Udenaren kunnen sporten.
• Investeren in sport en beweging. 
• Sport voor iedereen toegankelijk. 
• In stand houden structurele subsidie, jeugdsportfonds   
   van een structurele subsidie voorzien. 
• Aanleggen van Fitnesstuinen. 

Wat hebben we o.a. bereikt?
• Alle Udenaren inclusief mensen met een beperking 
  of uitkering kunnen sporten.
• Ruim aandacht voor gehandicaptensport. 
• Jeugdsportfonds dat voor jongeren sporten mogelijk   
   maakt, blijft gesubsidieerd.
• De eerste fi tnesstuin is inmiddels aangelegd. 

Voor de PvdA  betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
Binnensportaccommodaties moeten kwalitatief op gelijk niveau komen als buitensport.

De gemeente bijdraagt aan de renovatie van het Zeesterbad.

Er voor V&K een geschikte sporthal in Uden gerealiseerd wordt.

Sportgemeente van het jaar.

Sportpark uitnodigend inrichten voor bv. bootcamp en/of bewegen/fi tness in de openbare ruimte.

Meer stimuleren en ondersteuning combinatie gezondheid en sport zoals Biowalking 

voor mensen met diabetis.



Voor de PvdA in Uden betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
De bibliotheek het centrum wordt voor mentale inspiratie in de vorm van debatcentrum, lezingen, leren  enz. 

Het Museum voor Religieuze Kunst de ruimte krijgt om te groeien en een belangrijke culturele plek te worden. 

We ons sterk maken voor cultuureducatie op basisscholen en voortgezet onderwijs.

Er toegepaste kunst komt in openbare ruimte.

De stadsdichter terug.

De Pul een broedplaats blijft voor talent.
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Cultuur
Cultuur gaat over wie we zijn. Waar we vandaan komen en naartoe gaan. Over onze drijfveren en motieven. 
Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en wijken. Cultuur gaat onder andere om bibliotheken, 

muziekonderwijs, cultuur- en poppodia, het museum en cultuureducatie Juist voor de PvdA is het altijd 
belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Voor jong en oud. 

In het museum en het theater, maar ook op school. Voor professionals en amateurs. Moderne kunst en 
het behoud van ons cultureel erfgoed. Cultuur is van waarde voor iedereen.

Wat waren onze ambities?
• De PvdA wil een laagdrempelig en toegankelijk     
   systeem van (subsidie) regelingen en mogelijkheden   
   (huisvesting, ateliers) om jong talent de kans te 
   bieden hun plannen te ontwikkelen. 
• Kunst op 'stadsniveau' ondersteunen. 
• Kansen voor jonge, talentvolle dichters, beeldend   
   vormgevers of moderne kunstvormen. 
• Cultuureducatie betekent voor de PvdA ook het 
   bewust maken van jongeren van hun verantwoordelijkheid    
    over het beschermen, beheren en weer aan de volgende     
   generaties overdragen van ons rijke cultureel erfgoed.

Wat hebben we o.a. bereikt? 
• Laagdrempelige toegang tot cultuur. 
• Opvangen faillissement MIK (Meierijse Instellingen    
   voor Kunsteducatie). 

Inclusieve samenleving / iedereen gelijk
In een verbonden en inclusieve samenleving is plek voor iedereen. Het gaat over samenleven en 

samenwerken, ongeacht, herkomst, beperking, geslacht, geaardheid, economische situatie of 
taalkundige en culturele achtergrond. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. 

Samenleven met respect, empathie, begrijpen van en rekening houden met de kwaliteiten, prestaties of 
vaardigheden van de ander. Tot welke groep je behoort en waar je wieg heeft gestaan, mag niet 

bepalend zijn voor je kansen op de arbeidsmarkt of hoe je bejegend wordt. Vluchtelingen willen we - 
natuurlijk in overleg met alle betrokkenen - ruimhartig opnemen in onze  gemeenschap.

Wat waren onze ambities?
• Inclusie was geen specifi ek verkiezingsonderwerp,     
   maar was wel impliciet opgenomen bij een aantal 
   ambities van ons verkiezingsprogramma.
• Gelijke kansen voor iedereen.
• Opvang vluchtelingen.
• Inzet op werk ook voor mensen met beperkingen.

Wat hebben we o.a. bereikt?
• Raadsmeerderheid opvang 300 vluchtelingen.
• Huisvesting en integratie-/werkbegeleiding vluchtelingen.
• 535 mensen aan het werk.
• Convenant met drempels weg voor toegankelijkheid.

Voor de PvdA  betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
Er voldoende woningen zijn voor iedereen die een woning nodig heeft. Dus ook voor vluchtelingen.

Integratie in combinatie van werk met het leren van de Nederlandse taal en gewoonten.

Er, indien nodig nood- en tijdelijke opvang voor vluchtelingen komt, met inzet van lokale ondernemers.

Er naast huisvesting recht wordt gedaan aan de vragen om begeleiding, onderwijs en werk.

Extra opvang voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning moet mogelijk zijn.

We inzetten op voldoende beschutte werkplaatsen.

We aandacht besteden aan de aanpak van laaggeletterdheid.

We zorgen voor passende huisvesting voor maatschappelijke organisaties.

We in 2 jaar de openbare ruimte toegankelijk maken voor mensen met een beperking.



Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
Burgerinitiatieven toegankelijk moeten zijn voor alle Udenaren.

Burgers inspraak krijgen bij de gemeentelijke herindeling.

Waar burgerinitiatieven niet vanzelf van de grond komen, de gemeente helpt je met (tijdelijke) ondersteuning.

We willen gaan werken met gekozen burgerpanels voor beleidsontwikkeling en besluitvorming.

We doorgaan met de mogelijkheden van een burgerbegroting gedurende in de komende periode 

en in 2019 starten met wijkbegroting.

We organisaties en vrijwilligers willen ondersteunen door een jaarlijks seminar te organiseren.
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Burgerparticipatie 
De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners weer zeggenschap krijgen over publieke voorzieningen. 

De zorg, het onderwijs, de woningbouwvereniging, het openbaar vervoer, sport, en welzijn dienen namelijk 
de belangen van bewoners. Zeggenschap draagt verder bij aan betrokkenheid van bewoners bij de publieke 

zaak en bij elkaar. Wij vinden dat burgers mee moeten denken over onze publieke voorzieningen. 
Publieke diensten moeten maatwerk mogelijk maken en publieke taken vragen om democratische controle. 

Wat waren onze ambities?
1. Actief burgerschap.
2. Meer invloed burgers op lokale besluitvorming.

Wat hebben we o.a. bereikt?
• Meer inspraak en beïnvloeding/ invloed op begroting.
• Inzet van burgers bij gebiedsontwikkeling.
• Realisatie Uden fonds.

Eenzaamheid
De samenleving wordt steeds meer individualistisch. Het kost ook familieleden steeds meer moeite om  

op elkaar te letten.. Woonafstanden, eigen druk bestaan enz. vormen vaak de oorzaken voor eenzaamheid 
met name onder ouderen. Maar ook gewoonweg het ontbreken van een sociaal netwerk zien we als een 

van de redenen die eenzaamheid veroorzaken. Hoewel we binnen onze gemeente ontzettend veel initiatieven 
hebben waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten, is er ook binnen onze gemeente sprake van eenzaamheid. 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
Zo veel mogelijk inwoners kunnen lezen en schrijven. 

Daarvoor de subsidie voor het taalhuis structureel wordt gemaakt.

Het Taalhuis dus een structurele voorziening in Uden blijft.

We via een taalakkoord de werkgevers stimuleren om hier aan mee te doen.

We het project ‘go mama’ ondersteunen om vrouwen een betere positie op de arbeidsmarkt te geven.

Laaggeletterdheid
Wil je mee kunnen doen in een verbonden samenleving dan is kunnen lezen en schrijven een 

belangrijke voorwaarde. We ervaren laaggeletterdheid bij allerlei mensen binnen onze samenleving. 
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is. Onze wethouder heeft er voor gezorgd dat er een 

taalhuis is gekomen met verschillende taalpunten binnen onze gemeente.  Dit moet worden uitgebreid. 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
We ruimte geven aan initiatieven die mensen uit hun isolement halen.

We deze initiatieven steunen door  uitbreiding van activiteitensubsidie. 

De besturen van de Multi Functionele Accommodaties (MFA) expliciet de opdracht krijgen  om inwoners 

van dorpen en wijken te betrekken bij hun activiteiten en hiervoor ook programma’s ontwikkelen.  

De middelen die daar voor nodig zijn, zullen worden aangepast.



We brengen onderwijs en werkgevers met elkaar in contact om de aansluiting 

tussen school en arbeidsmarkt te verbeteren.

We zorgen voor voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus.

Beschut werk moet blijven bestaan voor mensen die anders geen kans hebben op een betaalde 

baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen.

Wij zorgen voor goede kinderopvang, zodat ouders geen belemmeringen voelen om te gaan werken.

We stimuleren sociaal ondernemerschap.
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2. Aan het werk
Werk is een belangrijke sleutel tot bestaanszekerheid. Goed werk en een fatsoenlijk loon zijn en 

blijven onze uitgangspunten. Langdurige tijdelijke contracten, pay-rol of andere vormen van schijnconstructies 
passen wij niet toe. De overheid geeft het goede voorbeeld. Door de verdergaande automatisering zullen 

bepaalde traditionele banen verdwijnen Denk bv. aan caissières, lagere administratieve, � nanciële of 
juridische functies. Tegelijkertijd ontstaat er ook ruimte voor werk dat nu nog niet bestaat. 

Om een verdere tweedeling te voorkomen blijven we mensen scholen, begeleiden naar werk en creëren we
in samenwerking met het bedrijfsleven nieuwe functies. Voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen 
voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt, houden we een plaats open binnen een vorm van beschut werk. 

Voor de PvdA  betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
We zo veel mogelijk mensen weer aan het werk willen hebben.

Daarom ook beschermd werk willen behouden.

We willen samenwerken met IBN en andere sociale werkgevers.

We beschutte werkplekken creëren in de eigen gemeentelijke organisatie.

Sociale ondernemingen een prominente plek krijgen in het gemeentelijk inkoopbeleid.

We van de bedrijven waarmee de gemeente zaken doet wordt een gelijksoortige 

inspanning verwachten op basis van social return.

De oplossingen die sociale ondernemers aanreiken voor maatschappelijke 

vraagstukken beter zullen benutten. We gaan experimenteren met basisbaan 

en basisinkomen en bijstandsregeling.

2a. Werk en sociaal ondernemerschap
Sociale ondernemers staan voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. 
Sociale ondernemers bieden niet alleen kansen aan de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Hun manier van ondernemen zorgt ook voor maatschappelijke winst. Mensen die een baan hebben, 
kunnen meer besteden, ook bij het lokale bedrijfsleven. Maar ook de zogenoemde zachte baten zijn 

aanzienlijk. Mensen die weer aan de slag zijn, voelen zich gelukkiger, zijn sociaal meer actief, 
zijn vaker lid van een sportvereniging en / of sporten meer en hebben hierdoor minder verzuim. 

In de markt is IBN succesvol door innovatief en proactief ondernemerschap. 

Wat waren onze ambities?
• Geen jongere zonder diploma of startkwalifi catie 
   van school!
• Extra aandacht voor werk voor kwetsbare groepen   
   zoals jongeren, ouderen, Wajongers en zzp-ers ers.
• De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het in dienst   
   nemen van mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.
• Afspraken met bedrijven en organisaties over 
   stage- en werkervaringsplaatsen.
• Werk, stage en re-integratie is onderdeel van de aanbeste   
   ding en bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• Social Return vragen bij (maatschappelijke) aanbestedingen.

• Gezamenlijke taskforce van gemeente, bedrijven en   
   onderwijs betreffende vermindering schooluitval.
• Investeren in reactivering en maatschappelijke 
   participatie, zodat niemand aan de kant komt te staan.

Wat hebben we o.a. bereikt?
• 450 mensen aan het werk.
• Bestaanszekerheid IBN.
• Samenwerking in arbeidsmarktregio.
• Social return en PSO-systeem.
• Samenwerking  roc en  vso-pro leerlingen.
• Startkwalifi catie via speciale projecten met roc.
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2b. Economie
We geven ondernemers, - de motor van onze economie - de ruimte om te ondernemen en welvaart en 
banen te creëren.. Duurzaam ondernemen willen we stimuleren. Het grootste deel van de Nederlandse 

bevolking werkt in het midden- en kleinbedrijf (MKB): in winkels, in de agrarische of toeristische sector, in de IT, 
in de media of als boekhouder of administrateur. Deze ondernemers worden gekoesterd door de PvdA. 

Overbodige regels willen we schrappen, complexe procedures vereenvoudigen.

Wat waren onze ambities? 
• Duurzame en circulaire economie.
• Nummer 1 voor het MKB. 
• Stimuleren van horeca, toerisme & recreatie.
• Duurzame werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid  
   van arbeidskrachten.
• Ruim baan voor sociaal ondernemerschap.
• Startende ondernemers helpen om zich te positioneren   
   op de markt.

Wat hebben we bereikt?
• Uden nog steeds aantrekkelijk voor het MKB.
• Florerende recreatieve sector inclusief horeca.
• Weinig leegstand.

Voor de PvdA  betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
De gemeente - samen met vastgoedeigenaren - investeert in de kwaliteit van het centrumgebied om ervoor 

te zorgen dat er een aantrekkelijk winkelcentrum blijft, waar de werkgelegenheid behouden blijft.

De gemeente samen met de centrumondernemers zorgt voor een aantrekkelijk centrum met een divers winkelaanbod.

De gemeente een onderzoek doet naar de versterking van het centrum, waarbij het effect van 

een autovrije markt wordt meegenomen.

Kleinschalig ondernemerschap moet worden gestimuleerd.

Er ruimte moet zijn voor Maashorstondernemers en lokale markt.

Er ruimte wordt gemaakt voor het ambacht, kleine zelfstandige starters zoals kleer- en schoenmakers.

Er starterssubsidie wordt verstrekt aan creatieve nieuwe initiatieven.

De  weekmarkt onze aandacht verdient.

Een ondernemersloket komt als eerste aanspreekpunt en voor alle vragen.

Voor de PvdA  betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
Muziekonderwijs structureel terug moet in basisonderwijs.

Het beroepsonderwijs (ROC ) in Uden behouden blijft.

We het bedrijfsleven stimuleren om praktijk gerichte werk- en 

opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen. 

De middelen voor de huisvesting van het onderwijs in samenspraak met 

betrokken besturen ef� ciënt worden ingezet.

3. Kinderen 
3a. Onderwijs

Kinderen de kansen bieden om hun talenten te ontplooien ongeacht hun afkomst en achtergrond. 
Dat is wat wij willen en wat wij doen. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, goede 

sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen.
Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Onderwijs dat elk kind, elke jongere 
en elke jong volwassene bewust laat worden van zijn of haar competenties. Hen laat ervaren dat je mag vallen 

en daarna weer op kunt staan. Met goed onderwijs staat de PvdA ook voor goede arbeidsvoorwaarden. 
Hoewel dit landelijke thema’s zijn, vinden leerkrachten de PvdA  aan hun kant. 



Voor de PvdA  betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
Er geen wachtlijsten zijn binnen de jeugdzorg.

Er voor ieder kind passend onderwijs is.

Er ondersteuning en begeleiding is bij vechtscheidingen.

Er ruim aanbod kamertraining trajecten / begeleid wonen is.

We meer lokaal beleid maken zoals een gezinsbudget en eigen regie, waarmee gezinnen 

die zorg kunnen inkopen waarvan zij denken dat die het meest bij hen past.
 

3b. Jeugd(zorg)
Bij de jeugdzorg staan de behoeften van het gezin voorop. Regelmatig krijgen gezinnen 

meerdere hulpverleners over de vloer. Om onduidelijkheid en verwarring te voorkomen, werken 
de wijkteams samen met gespecialiseerde hulpverleners volgens de aanpak één gezin- één plan- 

één hulpverlener. Ook wordt het sociale netwerk (grootouders, kennissen, vrienden enzovoort) 
ingezet om het gezin te ondersteunen. Er is meer aandacht voor preventie, waardoor de zware 
specialistische zorg afneemt. Per gezin is er één casemanager waarbij het gezin terecht kan en 

die overzicht houdt over de zorg. De jeugdhulpverleners werken optimaal samen met de school, 
want elk kind heeft recht op passend onderwijs.

Wat waren onze ambities? 
• Vier jaar geleden stonden we aan de vooravond 
   van de decentralisaties jeugdzorg. Jeugdzorg moest      
   goed verankerd worden.
• Integraal kijken naar een gezin.
• Geen kinderen in armoede. 
 

Wat hebben we bereikt?
• Nu vier jaar verder hebben we goed inzicht op de    
   knelpunten en � nanciering. 
• Er is fors geïnvesteerd en onlangs nog extra om    
   wachtlijsten op te lossen. 
• Kinderen centraal staan in ons armoedebeleid.
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4. Leven in een duurzame en groene omgeving
De PvdA kiest voor een schoon Uden omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei. 

De PvdA zet zich in voor algehele duurzaamheid. Daar horen wel eerlijke grondstoffen en een duurzame 
voedselproductie bij, maar geen verdere uitbreiding van megastallen. 

Daarnaast wil de PvdA investeren in het openbaar vervoer Maar we kunnen ook zelf en direct inzetten op 
een schoner woon- en leefklimaat door plannen van het � etsforum te omarmen. Actief en direct inzetten 

op � etsen levert een grote bijdrage op vitaliteit van onze inwoners

4a. Duurzame energie
Duurzame energie is van essentieel belang voor een veilige en schone toekomst voor onze kinderen, 

voor nieuwe werkgelegenheid en een circulaire economie.
Bedrijven en inwoners worden zelf energieproducent, met aardwarmte of zonnepanelen. inwoners en ondernemers 

dragen samen bij aan het voorkomen van de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Duurzaamheid 
levert een bijdrage aan een schone lokale economie. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de vruchten van. 

Als meer bedrijven volgen, kan onze gemeente de bakermat zijn van een duurzame, energieneutrale regio. 
De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken 

in onze gemeente, dus ook wind- en zonne-energie. 

Voor de PvdA  betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
De gemeente  een CO2 neutrale gemeente wordt.

We onderzoeken of windmolens haalbaar zijn i.v.m aanwezigheid vliegbasis Volkel.

Op basis van de uitslag van dit onderzoek vol investeren in  zonnepanelen, 

aardwarmte, isolatie en gebruik van restwarmte.

We het gebruik van  warmtepompen, zonnepanelen in de bouw zullen bevorderen.

Alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn, en gebruik maken van energiebesparende technieken.

De gemeente 100 % duurzame stroom gebruikt.

Er per 2019 een duurzaamheidswinkel komt voor advies aan burgers.

Geen CO2 opslag komt in Uden en omgeving.

Wat waren onze ambities?
• Voldoende oplaadpunten auto’s.
• Uden fairtrade.
• Duurzaam bouwen.
• Aanleg zonnepanelen.
• Behoud permacultuur.

Wat hebben we o.a..bereikt?
• Oplaadpunten voor auto’s zijn nu aangelegd.
• Fairtrade certifi cering behaald.
• Via onze woningbouwvereniging wordt duurzaam    
   gebouwd.



Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
We promotie van natuur en recreatie van harte onderschrijven.

We balans bewaken tussen natuur en recreëren.

Er meer verkoop moet komen van streekproducten en een aparte markt voor 

de Maashorstboeren mogelijk moet zijn . 

Ruimte wordt gemaakt voor initiatieven m.b.t. stadstuinen en stadsboerderij. 

4b. Natuur en recreatie
Uden ligt in een groene omgeving, en dat willen we zo houden. De Maashorst is een prachtig 

natuurgebied dat we zo ‘natuurlijk’ mogelijk in stand willen houden. We willen zorgen voor een goede
balans tussen ‘bedrijvigheid en natuur’. Dat betekent dat we de ambities, om de Maashorst uit te bouwen 

van harte onderschrijven. Dat betekent ook een positief kritische blik naar (ongewenste vormen van) toerisme. 
Dat betekent ook dat boeren die omschakelen naar een passende invulling in het buitengebied kunnen op 
onze steun rekenen. Behalve naar de natuur- in het buitengebied, richten we ons ook de vraag hoe groen 

onze gemeente in zijn algemeenheid is.  
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5.Veiligheid
Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige omgeving kunnen burgers niet leven, 
kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. Of het nu gaat om geweld, vandalisme, fraude 

en misbruik van uitkeringen, onbeschoft gedrag tegen ambulancepersoneel; dit soort gedrag moeten 
we stelselmatig bestrijden. Op de eerste plaats moeten we er alles aan doen om deze misdragingen 
te voorkomen. De PvdA vindt het belangrijk dat de politie dicht bij de burgers staat. Veilig voelen in

je wijk is topprioriteit. Er moet goede hulpverlening komen om huiselijk geweld te stoppen en 
ouders moeten begeleid worden om kindermishandeling te voorkomen.

De gemeente moet Buurt Preventie Teams (BPT) faciliteren. 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:
De top van de lokale veelplegers – waaronder woonoverlast -aangepakt wordt.

Er naast een maatwerkaanpak nadrukkelijk ingezet wordt op  preventie.

Er veilige en goed onderhouden speelplekken, trapveldjes, wijkparkjes en (verhalen)bankjes zijn, 

die zorgen voor ontspanning en burgers uitnodigen om elkaar te ontmoeten.

De BIN projecten en buurtapp’s in alle wijken van Uden worden uitgebreid.

Voldoende inzet om huiselijk geweld en seksueel misbruik terug te brengen.

Verwarde mensen op een goede begeleiding kunnen rekenen.

We buurtbemiddelaars behouden en uitbreiden. 

Er voldoende wijkagenten zijn volgens vastgestelde norm.

Uden investeert in BOA’s zodat die ook actief kunnen zijn in alle wijken 

en kernen van onze gemeente.



PvdA. Wat van waarde is! 
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