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Nog heel even en dat begint de zomervakantie. Graag brengen we u dan ook snel nog even op 

de hoogte van de laatste stand van zaken rond de bouwontwikkelingen binnen de gemeente 

Uden. Bijvoorbeeld over de nieuwe woonvorm die ontwikkeld mag gaan worden in Park 

Maashorst (kamer 4), de stand van zaken rond het bouwplan in het Centrumgebied Uden-Zuid 

en de Leeuweriksweg. 

 

 

 

PARK MAASHORST KAMER 4 
 

 

  

https://mailchi.mp/192a07b1b690/zh3p2objiu-1058524?e=366cc2e4d2


 

Winnaar prijsvraag: Living Lab Maashorst  

Zoals we u eerder lieten weten, organiseerde gemeente Uden een prijsvraag naar ideeën 

voor nieuwe woonvormen in een deel van kamer 4 in Park Maashorst. Uit de ingediende 

ideeën is het idee ‘Living Lab Maashorst’ als winnaar naar voren gekomen. Dit idee is ontwikkeld 

door een groep vrienden, samen met een aantal professionele partners. Het biedt ruimte aan 

verschillende sociale communities (= bevolkingsgroepen). Elke groep heeft een eigen 

woonomgeving. Onderling zijn ze verbonden via een honingraatstructuur (zeshoeken). Zie de 

tekening hieronder. 

 

“Het moet een plek worden waar Udenaren die met elkaar verbonden willen zijn duurzaam en 

welvarend een leven lang samen wonen”, aldus de beschrijving. Om de beweging in het leven 

te faciliteren is het concept flexibel van aard voor diverse generaties. Denk bijvoorbeeld aan 

starters, opstarters, gezinnen en senioren. 

  

De bedenkers van het idee gaan nu samen met de gemeente en professionele partners aan de 

slag om het idee te vertalen naar een uitvoeringsplan. Daarvoor sluiten de betrokken partijen 

eerst een intentieovereenkomst. Vervolgens wordt samen het definitieve woonprogramma (= 

aantallen en typen woningen) vastgesteld.  

Zie ook: https://www.uden.nl/inwoners/projecten/nieuwe-woonvormen/ Als u vragen heeft, 

kunt u contact opnemen met de initiatiefnemers via livinglabmaashorst@rvdburgt.nl 

Zodra meer concrete informatie over dit plangebied bekend is, informeren we u via deze 

nieuwsbrief.   

 

  

https://woneninuden.us14.list-manage.com/track/click?u=629bac2d53fed25ecd60c5507&id=3ecbca9cac&e=366cc2e4d2
mailto:livinglabmaashorst@rvdburgt.nl


 

 

 

Projectbouw in kamer 4 

 

Naast een nieuwe woonvorm is in kamer 4 van Park Maashorst ook ruimte voor projectmatige 

bouw van grondgebonden woningen (= woningen met een voordeur op de begane grond). Op 

de tekening hierboven ziet u deze ruimte aangegeven met een roze kleur.  

 

Over deze projectmatige bouw is op dit moment nog niet meer informatie bekend. De uitvraag 

(= aanbestedingsprocedure) daarvoor moet nog plaatsvinden. We verwachten dat deze na de 

zomervakantie (september 2021) wordt opgestart. Via deze nieuwsbrief houden we u op de 

hoogte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRUMGEBIED UDEN-ZUID 

 

 

  

 

Zienswijzen ingediend tegen bouwplan  

 

Het bouwplan voor Centrumgebied Uden-Zuid voorziet in vijftig grondgebonden woningen. De 

inzage- en reactietermijn van het bestemmingsplan ervoor is onlangs afgesloten. Tijdens die 

termijn is een aantal zienswijzen (reacties) tegen dit plan ingediend. Deze moeten nu eerst 

worden behandeld, voordat het College van B&W het bestemmingsplan ter vaststelling aan de 

gemeenteraad kan voorleggen. 

  

Zodra de gemeenteraad het plan vaststelt (naar verwachting 7 oktober a.s.), kan er nog beroep 

worden aangetekend tegen het plan. In dat geval loopt de procedure extra vertraging op en 

schuift ook het moment van verkoop van de 26 woningen en verhuur van de 24 woningen op. 

We houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEEUWERIKSWEG 

 

 

  

 

Uitvraag herontwikkeling gestart 

 

Onlangs is de officiële marktuitvraag gestart voor de herontwikkeling van het gebied op de hoek 

van de Leeuweriksweg-Land van Ravensteinstraat. Dit gebied komt in 2023 vrij en wordt 

ontwikkeld voor woningbouw. Geïnteresseerde ontwikkelaars hebben hun ideeën voor dit 

gebied kunnen indienen en hun bekwaamheid kunnen aantonen, zoals de procedure 

voorschreef. 

 

Uit de ingediende ideeën zijn drie partijen geselecteerd om een aanbieding te doen. Uit die 

aanbiedingen wordt ten slotte in het derde kwartaal van 2021 één ontwikkelaar gekozen met 

wie we een overeenkomst aangaan voor de verkoop en herontwikkeling van het gebied. Op dat 

moment wordt het winnende plan bekend gemaakt.  

 

 

 

 



 

ANDERE RECENTE ONTWIKKELINGEN 

 

 

  

 

Hoevenseweg ongenummerd: bestemmingsplan vastgesteld 

 

De gemeenteraad van Uden heeft op 17 juni jl. het bestemmingsplan vastgesteld voor het 

perceel aan de Hoevenseweg 'ong' (= een ambtelijke afkorting voor een perceel dat nog niet is 

genummerd). Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor de bouw van een vrijstaande woning op 

een perceel van ruim 1.600 m2. 

  

Zienswijze of beroep 

Het vastgestelde plan ligt vanaf donderdag 8 juli ter inzage. De beroepstermijn van zes weken 

start op vrijdag 9 juli en eindigt op donderdag 19 augustus 2021. Binnen deze termijn kan 

beroep worden aangetekend tegen het bestemmingsplan. Wordt hier gebruik van gemaakt, dan 

zijn we voor de behandeling van het beroep afhankelijk van de Raad van State. Als er geen 

beroep wordt aangetekend, dan is er sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan en kan de 

grond bouwrijp worden gemaakt en de verkoopprocedure worden opgestart. Wij houden u via 

deze nieuwsbrief op de hoogte van het verloop van het proces.  

 

 



 

De Ruiter: nog geen nieuws 

 

Helaas hebben we over het plangebied De Ruiter (Uden-Zuid) nog geen nieuws. Het 

bestemmingsplan is vastgesteld en we zijn nog in afwachting van de beroepsbehandeling bij de 

Raad van State. We kunnen daardoor nu nog niet aangeven wat de precieze gevolgen zijn voor 

het verloop van het planproces. Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte.  

 

 

 

Eikenheuvel: besluitvorming gebiedsvisie in 2022 

 

De gemeenteraad neemt in het eerste kwartaal van 2022 een besluit over de gebiedsvisie 

Eikenheuvel. Dat is iets later dan gepland. De gemeente Uden past het conceptontwerp namelijk 

eerst nog op een paar punten aan.  

  

Het conceptontwerp is in mei besproken met aanwonenden en marktpartijen die woningen in 

Eikenheuvel willen gaan bouwen. Door deze gesprekken is besloten om een extra tussenstap in 

te lassen en het ontwerp op enkele punten aan te passen. De komende zomermaanden gaan we 

gebruiken om het plan verder vorm te geven. Die uitwerking krijgt een plek in de gebiedsvisie 

en leggen we nog voor aan de omgeving. Deze visie kan dan naar verwachting begin volgend 

jaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad, ter vaststelling. Daarna kan de ruimtelijke 

procedure worden opgestart om woningbouw in Eikenheuvel mogelijk te maken. Afhankelijk van 

het verloop van deze procedure, zullen de bouwwerkzaamheden in 2023/2024 kunnen starten. 

Actuele informatie staat op www.uden.nl/eikenheuvel. En natuurlijk houden we u op de hoogte 

via deze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Wij wensen u dan ook een hele fijne 

zomer toe. Vanaf september houden we u via deze nieuwsbrief weer graag op de hoogte 

van alle ontwikkelingen rondom bouwplannen in de gemeente Uden.   

De adviseurs van de Kavelwinkel 

Anka Bultman – Henny van de Donk – Brigitte Gloudemans 

 

  

https://woneninuden.us14.list-manage.com/track/click?u=629bac2d53fed25ecd60c5507&id=ae3ff7c426&e=366cc2e4d2
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Kavel@uden.nl 
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