
 

De laatste ontwikkelingen rond wonen en bouwen in Uden.  
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Met deze nieuwsbrief informeren we u over de laatste stand van zaken in Park Maashorst. 

Daar zijn onlangs de kavels 14 en 15 verloot en er komt onverwacht ook weer een kavel (nr.28) 

beschikbaar voor de verkoop. Ook attenderen we u op de mogelijkheid mee te denken over 

wonen in de nieuwe gemeente Maashorst-in wording. Help mee om de toekomstvisies op 

wonen van zowel Landerd als Uden samen te voegen. Hieronder leest u er meer over. 

 

 

 

Bouwkavel 28 Park Maashorst opnieuw in de verkoop 

 

  

Eind vorig jaar vond de verloting plaats van 30 bouwkavels in Park Maashorst. Toen  is ook 

bouwkavel PM-28 gereserveerd. Deze reservering heeft uiteindelijk niet geleid tot een 

https://mailchi.mp/e875352b14ab/zh3p2objiu-1047443?e=366cc2e4d2


 

koopovereenkomst. Daarom is het kavel vervolgens aangeboden aan kandidaten op de 

reservelijst die dit kavel als voorkeur hadden opgegeven. Ook dit heeft niet tot een nieuwe 

reservering geleid. Vandaar dat we bouwkavel PM-28 opnieuw in de verkoop brengen via de 

methode 'Wie het eerst komt…'. 

  

Wie het eerst komt… 

Uitgifte via de methode 'Wie het eerst komt…' betekent dat degene van wie we het kavelkeuze-

formulier als eerste ontvangen, de gelegenheid krijgt het bouwkavel te reserveren. De overige 

inschrijvers worden op volgorde van binnenkomst op de reservelijst geplaatst. 

  

Hoe inschrijven? 

Inschrijven voor dit bouwkavel kan donderdag 29 april aanstaande, vanaf 12.00 uur. De link 

naar het formulier waarmee u zich kunt inschrijven, vindt u vanaf dat moment (en dus niet 

eerder) op www.woneninuden.nl, op het tabblad Projectinformatie (het staat dus niet bij 

Downloads). Let op: het is een digitaal formulier. Inloggen kan uitsluitend met uw DigiD. Zorg 

dus dat u deze gegevens bij de hand heeft op het moment dat u het formulier wil gaan invullen. 

Per echtpaar, partnerschap of samenwonenden is slechts één inschrijving toegestaan. 

  

Telefonisch contact eerste inschrijvers  

Vermeld op het inschrijfformulier een telefoonnummer waarop u donderdagmiddag bereikbaar 

bent. Met de eerst ingeschreven kandidaten nemen we namelijk telefonisch contact op over de 

reservering. De overige inschrijvers ontvangen zo snel mogelijk een bericht over plaatsing op de 

reservelijst. 

  

Meer weten?  

Meer informatie over de uitgiftemethode 'Wie het eerst komt…' vindt u op www.woneninuden.nl  

Heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met de adviseurs van de Kavelwinkel via 

kavel@uden.nl of 0413 – 281444.  

 

 

 

Bouwkavel 14 en 15 Park Maashorst verloot 
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Op 16 maart jl. vond de verloting plaats van de bouwkavels PM-14 en PM-15 in Park Maashorst. 

Ook dit keer was de vraag groter dan het aanbod. Notaris Lodewijk Vinks heeft via een digitale 

verloting beide bouwkavels kunnen toewijzen. Voor de ingelote kandidaat-kopers is het officiële 

verkoopproces gestart. De inschrijvers die niet zijn ingeloot, konden hun naam laten toevoegen 

op de reservelijst. Wanneer een kavelreservering onverhoopt niet in een verkoop overgaat, dan 

wordt de eerste kandidaat van deze reservelijst benaderd.   

 

 

 

Denk mee over wonen in de nieuwe gemeente Maashorst! 

 

  



 

Ter voorbereiding op onze herindeling tot gemeente Maashorst moeten ook al onze 

beleidsnotities worden samengevoegd (we noemen dat: harmonisatie). Zo ook de Woonvisies 

van Landerd en Uden. We hebben beiden redelijk recent een nieuwe visie ontwikkeld, dus we 

gaan geen nieuw beleid ontwikkelen, maar we maken wel van de gelegenheid gebruik om de 

inhoud op details te actualiseren. Daar kunt u ons bij helpen! 

  

Vul de vragenlijst in op ons (nieuwe) participatieplatform www.udenaanhetwoord.nl (u moet dan 

wel even een account aanmaken op het platform). U vindt de lijst in de projectmap 'Op weg naar 

gemeente Maashorst' (klik op: Harmonisatie woonvisies). De vragenlijst bevat 10 vragen, vooral 

over trends & ontwikkelingen en is tot en met 27 april aanstaande in te vullen. Via het platform 

houden we u op de hoogte van het proces. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!  

 

 

 

 

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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Kavel@uden.nl 

(0413) 281 444 
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