
De laatste ontwikkelingen rond wonen en bouwen in Uden. View this email in your browser

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2021. Daarin praten  we u graag bij over de stand van zaken
van diverse plannen. En natuurlijk staan we ook dit jaar weer voor u klaar om u te helpen bij uw
zoektocht naar een bouwkavel of woning.

Park Maashorst bouwkavels kamers 2 en 3 

Verloting PM-14 en PM-15 voorjaar 2021 
De laatste twee bouwkavels gaan binnenkort in de verkoop via de methode Verloting. Vanaf 1
februari 2021 is inschrijving hiervoor mogelijk. 
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Via deze nieuwsbrief en de projectpagina op de website woneninuden.nl houden we u op de
hoogte over het moment van inschrijving.

Park Maashorst - kamer 4 

Prijsvraag voor nieuwe woonvormen 

Bij de voorbereiding van onze nieuwe woonvisie is afgesproken dat we in Uden ruimte willen
bieden aan nieuwe vormen van wonen. In Park Maashorst is daar nu ruimte voor. In de vorm van
een prijsvraag willen we iedereen de gelegenheid bieden om met goede ideeën te komen. Wij
dagen u uit om ons te verrassen met een creatieve invulling, bijvoorbeeld wat betreft
duurzaamheid en flexibiliteit. We denken hierbij onder andere aan verplaatsbare woningen,
tiny-houses of bijvoorbeeld ecologische woningen. Degene met het beste idee krijgt straks de
gelegenheid om dat voor eigen rekening en risico op deze locatie te gaan ontwikkelen en
realiseren.

De startdatum van de prijsvraag maken we binnenkort bekend. Vanaf dat moment kunt u uw
idee bekend maken en delen met anderen. Meer informatie over de prijsvraag, de voorwaarden
en de startdatum zal binnenkort te vinden zijn op de website udenaanhetwoord.nl. Ook via deze
nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Plan De Ruiter 

Het bestemmingsplan De Ruiter is op 17
september 2020 door de gemeenteraad
gewijzigd vastgesteld en ter inzage gelegd.
De Raad van State heeft ons begin deze
week geïnformeerd dat tegen het
bestemmingsplan De Ruiter beroep is
ingesteld. We kunnen daardoor nu nog niet
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aangeven wat de precieze gevolgen zijn voor
het verloop van het bestemmingsplanproces.
Wij houden u via deze nieuwsbrief op de
hoogte.

Het zijn spannende tijden, zolang we het coronavirus nog niet onder controle
hebben. Ook wij werken bij de gemeente daarom veel vanuit huis. Zodra er nieuws is over
bouwontwikkelingen in Uden, informeren we u via deze nieuwsbrief. We wensen u
allemaal veel sterkte en gezondheid toe voor de komende periode.

De adviseurs van de Kavelwinkel 
Anka Bultman – Henny van de Donk – Brigitte Gloudemans
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