
   

 

 

Hoewel we het graag anders zouden zien, zit er wat vertraging op de lijn bij de ontwikkeling 

van nieuwe woongebieden in Uden. Hoe komt dat toch? We vroegen het wethouder Maarten 

Prinssen. Verder attenderen we u graag op nog beschikbare kavels in Odiliapeel en de nieuwe 

brochure Bouwen in Uden. 

 

 
 

Om maar met de deur in huis te vallen, wanneer is er weer 

grond om te bouwen? 

“Op dit moment is dat alleen het geval in het project 

Spechtenlaan in Odiliapeel. Daar hebben we een eerste 

ronde van inschrijving en verloting achter de rug, maar er 

zijn nog steeds acht mooie kavels te koop waarvoor u zich 

nu kunt inschrijven (zie artikel hieronder, red.). Daarvoor 

geldt nu: wie het eerst komt, wie het eerst maalt." 

 

"Daarnaast hebben we op dit moment twee plangebieden in 

ontwikkeling: Park Maashorst in Uden-Noord (achter het 

ziekenhuis, aansluitend op het gedeelte dat nu al in 

aanbouw is) en De Ruiter, aan de westzijde van Uden-Zuid. 

Maar het is lastig om te voorspellen wanneer de gronden 

van die plannen ter beschikking komen.”  
 

 



 

Waarom duurt het zo lang? 

“Het is een complex traject om een plan voor woningbouw voor te bereiden. Zo moeten er veel 

onderzoeken worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld naar de flora en fauna in het gebied, naar de 

bodem en archeologie, naar mogelijke hinder van of voor bedrijven in de buurt enzovoort. De 

resultaten van die onderzoeken leiden vaak weer tot aanvullende maatregelen. Dan kan het ook 

nog dat er zienswijzen (reacties, red.) worden ingediend op ons voorstel om het 

bestemmingsplan voor het gebied te wijzigen. De procedure schrijft dan voor dat we die eerst 

zorgvuldig behandelen. Pas dan kunnen we het plan ter besluitvorming voorleggen aan de 

gemeenteraad.” 

  

Kan het niet sneller, nu er zoveel vraag is naar bouwgrond? 

“Nee, helaas. Onderzoeken kosten nu eenmaal tijd. En we willen het natuurlijk ook wel 

zorgvuldig doen. Dat betekent dat we alles goed moeten afwegen en dat belanghebbenden de 

gelegenheid moeten krijgen om hun zienswijze te geven en in beroep te gaan als ze het niet 

eens zijn met onze plannen.”.  
 

Wat is nu globaal de planning voor Park 

Maashorst? 

“In kamer 2 van Park Maashorst, zoals we dit 

gedeelte noemen, gaat het om relatief grote 

bouwkavels. Daarover is naar verwachting na 

de zomer meer bekend. Dan kunnen we 

hoop ik ook laten zien hoe de kavels in het 

plangebied liggen, hoe groot ze zijn, hoeveel 

ze gaan kosten en welke voorwaarden er 

gelden.” 

 

 

En voor De Ruiter? 

“Op het plan voor De Ruiter zijn zienswijzen 

ingediend. Die zijn we nu aan het 

behandelen.  

 

 

 



De kans bestaat dat de indieners ook nog in 

beroep zullen gaan tegen het besluit van de 

gemeenteraad. Dan wordt het een procedure 

bij de Raad van State en zijn we 

waarschijnlijk een jaar verder voordat er 

meer duidelijk is over de mogelijke planning 

en verkoop van bouwkavels in dit gebied.”  
 

 

Voor wie is de grond in deze gebieden bedoeld? Die is zeker allemaal al vergeven? 

“Nee, die gronden zijn nog niet vergeven. In kamer 2 van Park Maashorst zijn alle kavels 

zelfbouwkavels voor particulieren. In De Ruiter gaat het om een mix van huur- en koopwoningen 

en zelfbouwkavels. Een deel zal dus ontwikkeld worden door Area en ontwikkelaars van 

projectwoningen. Het deel met zelfbouwkavels is bedoeld voor particulieren. De verkoop daarvan 

verloopt via onze Kavelwinkel.” 

  

Wat gaan die kavels kosten?  

“Bij de verkoop gelden de grondprijzen die jaarlijks op basis van taxatie door de gemeenteraad 

worden vastgesteld.” 

  

Waarom is de grondprijs verhoogd dit jaar? Bouwmaterialen zijn ook al veel duurder geworden. 

“Bij het vaststellen van de prijzen volgen we de marktontwikkeling. Ook houden we rekening met 

de prijzen in omliggende en vergelijkbare gemeenten. We hebben de prijzen weliswaar verhoogd, 

maar die verhoging is minimaal en we hebben de staffelkorting behouden. Zeker bij de grotere 

kavels kan die leiden tot een aantrekkelijke korting.” 

 

Hoe gaan de kavels in de verkoop?  

“Het College van B&W besluit per plangebied op welke manier de kavels worden uitgegeven. 

Gezien de grote vraag verwacht ik dat we zullen kiezen voor verloting. Dat is een transparant 

proces onder begeleiding van een notaris en in aanwezigheid van de inschrijvers. De manier van 

uitgifte maken we bekend via onze media en deze nieuwsbrief van de Kavelwinkel.” 

  

Kunnen mensen zich nu al inschrijven voor een bouwkavel?  

“Nee, dat kan niet. We zullen de start van de inschrijving tijdig aankondigen via de gemeentelijke 

websites uden.nl en woneninuden.nl en deze nieuwsbrief.”  
 

 



 
 
 

Kavels Spechtenlaan vrij voor verkoop  

In het plangebied aan de Spechtenlaan in 

Odiliapeel zijn 8 bouwkavels beschikbaar 

voor particuliere zelfbouwers. Enkele kavels 

zijn bedoeld voor vrijstaande woningen, 

andere voor twee-onder-een-kap woningen. 

Deze bouwkavels worden uitgegeven 

volgens de methode ‘Wie het eerst komt, wie 

het eerst maalt’. 

  

Inschrijfprocedure 

Als u belangstelling hebt voor een kavel in 

het plan Spechtenlaan, kunt u zich vanaf nu 

inschrijven voor een kavel. Let op, de datum 

van ontvangst door de gemeente is 

bepalend. Meer informatie over de 

kavelindeling van het gebied en de 

bebouwingsmogelijkheden vindt u op 

www.woneninuden.nl of neem contact op 

met de Kavelwinkel via (0413) 281444 of 

kavel@uden.nl 

  
 



 

Brochure ‘Bouwen in Uden’  

Zelf uw eigen droomhuis bouwen? Voor veel 

mensen is onduidelijk wat hier allemaal bij 

komt kijken. In de brochure ‘Bouwen in 

Uden’ vindt u meer informatie en praktische 

tips over allerlei zaken waarmee u rekening 

moet houden bij de bouw van een woning. 

 

U kunt de brochure downloaden of ophalen 

in de Kavelwinkel achter in de publiekshal 

van het Gemeentehuis. 
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