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Voorwoord voorzitter 
 

En dan ben je in eens de voorzitter, het kan snel gaan! 
 

Wat een jaar hebben we achter de 
rug. Een klein jaar geleden, begin 
december 2019, leek er nog zo weinig 
aan de hand. Mij was gevraagd of ik 
interesse had om namens 
buurtvereniging Asseldonkweg en 
aangrenzende Moleneidstraat zitting 
te nemen in de Wijkraad Uden-West. 
Meedenken, meepraten, visie delen 
en proberen invloed uit te oefenen als 
vertegenwoordiger van ons mooie 
Udense buitengebied leek mij wel 
wat. Het was daarom slechts een 
formaliteit om definitief aan te 
sluiten. Bij deze, voor mij, eerste 
bijeenkomst werden ook een aantal 
bestuurlijke rollen opnieuw verdeeld. 
Marie-Louise Prince nam het 

penningmeesterschap over van Toine Smits waardoor Twan Beijers, deelnemer 
van het eerste uur en al verschillende jaren de voorzitter, het voorzitterschap 
aan Toine Smits kon overdragen. Hiermee was het fundament weer stevig en 
was de Wijkraad Uden-West klaar voor het nieuwe jaar. 
  
Doordat begin 2020 het Coronavirus ook ons in zijn greep kreeg was de 
eerstvolgende bijeenkomst niet in maart maar pas in juni. Kort voor deze 
bijeenkomst gaf voorzitter Toine Smits aan af te zien van de voorzittersrol. De 
keuze van Toine werd gerespecteerd. Opnieuw moest er een nieuwe voorzitter 
worden gezocht. Interesse voor deze rol werd geïnventariseerd. Interesse had 
ik, maar omdat ik het jongste lid in de wijkraad was en ik nog maar één 
bijeenkomst had bijgewoond, vond ik niet dat ik de nieuwe voorzitter kon zijn. 
Doordat andere geïnteresseerde uitbleven en het vertrouwen door de overige 
leden werd uitgesproken, heb ik, na een kort gesprek met scheidend voorzitter 
Toine Smits, besloten om toch de eervolle rol van voorzitter op me te nemen. 
Zoals gezegd… het kan snel gaan! 
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Laat ik me even nader voorstellen. Mijn naam is Johan Arts. Ben nagenoeg 
geboren maar zeker getogen aan de Asseldonkweg in de boerderij die mijn opa 
en oma eind jaren 50 van de vorige eeuw daar hebben gebouwd. Ik woon daar 
met mijn vrouw Mandy en ben inmiddels alweer ruim 47 jaar oud. In het 
dagelijks leven mag ik als verzekeringsspecialist en riscomanager werken voor 
de Rabobank in het Food & Agri domein. Ik ben trots op het mooie buitengebied 
van Uden en breng er in mijn vrijetijd graag tijd door op mijn mountainbike. 
Spreek me gerust aan wanneer je me tegenkomt. 
 
2020 blijkt om meerdere reden een bijzonder jaar. Corona heeft nog steeds een 
grote impact op ons dagelijks leven. Zo veel mogelijk thuiswerken, gesloten of 
beperkt toegankelijke horeca, afgelaste feestjes of bruiloften en geannuleerde 
vakanties zijn slechts kleine offers wanneer er mensen ziek zijn, opgenomen 
worden in ziekenhuizen of op intensive care of zelfs overlijden. Het verdriet is 
groot en zelfs onmenselijk wanneer zelfs een arm om je heen, een omhelzing of 
een knuffel bij dit verdriet niet kan.  
 
Corona heeft er ook voor gezorgd dat de jaarlijkse bewonersbijeenkomst dit jaar 
niet door kon gaan. Ook zal er dit jaar geen informatieboekje vanuit het 
gebiedsplatform wordt uitgegeven. Erg jammer natuurlijk. Toch vinden wij dat 
wij jullie op de hoogte moeten houden van de onderwerpen die voor onze wijk 
belangrijk zijn. We hebben daarom besloten om zelf een informatieboekje 
samen te stellen.  
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Financieel verslag 2019 
 

Inkomsten 

 Saldo bank 
rekeningnummer 171572440  
per 01 januari 2019 

 Subsidie Wijkraad Uden-West 

 Vergoeding deelname 
Gebiedsplatform door leden wijkraad  

 
€ 1.325,62 

 
 

€ 700,00 
€ 250,00 

 

Totaal 
 
Uitgaven 

 Bankkosten 

 Bewonersbijeenkomst 

 Onkosten bestuursleden wijkraad 

 Onkosten bestuursleden 
Gebiedsplatform Uden-Buiten  

 Vergaderkosten 

 Saldo bank 

 
 
 

€ 139,19 
€ 346,32 
€ 100,00 
€ 250,00 

 
€ 120,00 

€ 1.320,11 

€ 2.275,62 
 

rekeningnummer 171572440 
per 31 december 2019 

  

Totaal  € 2.275,62 

Het financieel verslag is goedgekeurd in de bijeenkomst dd. 16 juni 2020 
 
 

Van de bestuurstafel 
 

In 2019/2020 zijn er een aantal mutaties geweest in het bestuur van de 
Wijkraad Uden-West. Graag nemen wij jullie mee is deze wijzigingen: 

 Namens ’t Loo 

 Twan Beijers is opgevolgd door Désirée Verhagen 

 Namens Bedaf 

 Toine Smits is opgevolgd door Walter Pepers 

 Namens De Rakt 

 Chiel Timmers is opgevolgd door Ries van der Sanden 

 Namens Asseldonkweg 

 Jos Rutten is opgevolgd door Marie-Louise Prince 

 Namens Moleneindstraat 

 Jan Sommers is opgevolgd door Johan Arts 
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 Namens ’t Vurst Loo 

 Karin Verstegen is gestopt hiervoor is een vacature 
 
Oproep: vind je het interessant en wil je graag meedenken, meepraten, visie 
delen en invloed uitoefenen laat het weten. We kunnen betrokken leden goed 
gebruiken. 
 
 

Udens buitengebied op internet 
 

Het buitengebied van Uden heeft een website. Alle bewoners kunnen daaraan 
een actieve bijdrage leveren. Hieronder leest u meer over deze website. 
 
Een aantal jaren geleden werd het Gebiedsplatform Uden-Buiten opgericht. Dit 
platform bestaat uit de wijkraden Maashorst, Uden-West, Patershoek en het 
buitengebied van Uden-Zuid. Omdat alle 15 buurtverenigingen 
vertegenwoordigd zijn in de wijkraden, zijn de communicatielijnen naar de  
bewoners kort. Doelstelling van het Gebiedsplatform Uden-Buiten is om met 
daadkracht te werken aan een schone, veilige, gezonde en fijne leefomgeving. 
Het platform wil graag met de gemeente meedenken over het beleid en actuele 
onderwerpen die spelen in het buitengebied. Daarnaast geeft het platform de 
gemeente advies over de manier van communicatie met de Udense bewoners 
van het buitengebied. Een paar concrete voorbeelden die nu spelen zijn; 
vorming gemeente Maashorst, glasvezelkabel, mantelzorgwonen, fietsvisie en 
snelfietsroutes, het nieuw leven inblazen en actueel houden van de  website 
voor het buitengebied van Uden en het inrichten van een de nieuwe 
burgerparticipatie van de in oprichting zijnde gemeente Maashorst. 
 
Ieder kwartaal komt het Gebiedsplatform Uden-Buiten samen. Naast een 
afvaardiging van de aangesloten wijkraden is hier ook sociaal werker van 
ONSwelzijn Mary van Egmond en wijkambtenaar namens gemeente Uden, Emil 
Koolsteeg aanwezig. Sinds kort sluit namens B&W van de gemeente Uden ook 
Burgemeester Henk Hellegers aan. Dit is een proef om meerwaarde hiervan te 
ervaren voor de  in oprichting zijnde gemeente Maashorst. 
 
Een week Voorafgaand aan de bijeenkomst van het Gebiedsplatform Uden-
Buiten komt de Wijkraad Uden-West bij elkaar. Vanuit de bijeenkomst van  
Wijkraad Uden-West wordt voeding geven aan het Gebiedsplatform Uden-
Buiten.  
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De Wijkraad Uden-West en het gebiedsplatform houden de communicatielijnen 
graag kort. Het blijkt soms echter lastig om alle informatie vanuit het 
gebiedsplatform en de Wijkraad met de bewoners te delen. Daarom is er een 
website. De website is interactief ingericht en is nadrukkelijk bedoeld om 
bewoners met elkaar in contact te brengen. Op de website gaan de verslagen 
van de bijeenkomsten van de Wijkraad Uden-West en van het Gebiedsplatform 
Uden-Buiten gedeeld worden. Er is niet alleen ruimte voor het gebiedsplatform 
en de wijkraden, maar ook voor alle (buurt)verenigingen in het buitengebied van 
Uden. Deze site is er voor elkaar en brengt ons ook dichter bij elkaar. Benieuwd? 
Ontdek alle mogelijkheden op https://udenbuiten.bewonersplein.nl.  
 
 

Word vrienden met gebiedsplatform Uden-Buiten 
en like de Facebookpagina  
 

Wil je op de hoogte zijn of blijven van alles wat er speelt in het buitengebied van 
Uden? Heb je vragen of gaat er veel veranderen in je buurt? Meer Maashorst of 
Foodcourt? Wie is onze wijkagent? Wanneer worden de kliko’s geleegd? Hoe zit 
dat met mantelzorgwonen? Je vindt het op de website van Uden-Buiten 
https://udenbuiten.bewonersplein.nl/. Door vrienden te worden op de 
Facebookpagina https://www.facebook.com/udenbuiten ben je als eerste op 
de hoogte van veranderingen. Je weet wat er leeft. Bovendien is er ook je eigen 
buurtvereniging vertegenwoordigd. Ook allerlei handige links zijn terug te 
vinden op de website van Uden-buiten, denk aan de apotheek, huisarts, 
gemeente Uden, Milieustraat, fietsroutes, enz. Neem eens een kijkje, het is de 
moeite waard. 
 
 

Meld vandalisme en overlast  
 

Heb je last van vandalisme of overlast of heb je andere zaken aan de Politie, 
gemeente Uden of Wijkraad Uden-West te melden? Gebruik dan deze 
contactgegevens: 
 

 Politie 

 Buurtcoördinator/wijkagent:  Ilse de Lange 

 telefoon: 0900-8844 (Bij spoed bel 112) 
 

 

https://udenbuiten.bewonersplein.nl/
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 gemeente Uden 

 schriftelijk: Postbus 83, 5400AB in Uden 

 telefoon: 0413 – 281 911 
 

 Wijkambtenaar gemeente Uden 

 Emil Koolsteeg 

 e-mail: emil.koolsteeg@uden.nl 

 telefoon: 0413 – 281 426 
 

 Wijkraad Uden-West 

 Secretariaat: Derptweg 22, 5406TJ in Uden 

 
 

Belangrijke adressen, telefoonnummers en 
mailadressen 
 

Wilt u iemand van de Wijkraad spreken dan kun je één van de leden bellen of 
mailen. Daarnaast in het overzicht de rol van iedere deelnemer, jaar van 
toetreding, jaar van aftreden en of de deelnemer een rol heeft in het 
Gebiedsplatform Uden-Buiten (GPF). 
 

Voorzitter 

 Johan Arts 

 Asseldonkweg 4 
5406PE Uden 

 06-10280204 

 arts.johan@gmail.com 

 Lid sinds: 2020 

 Aftredend: 2022 

 Lid GPF: ja 

Penningmeester 

 Marie-Louise Prince 

 Asseldonkweg 2 
5406PE Uden 

 06-45642652 

 vonk.prince@gmail.com 

 Lid sinds: 2019 

 Aftreden: 2023 

 Lid GPF: nee 
Secretaris 

 Ines van Lieshout 

 Derptweg 22 
5406TJ Uden 

 06-13052886 

 lelies@home.nl 

 Lid sinds: 2006 

 Aftredend: 2021 

 Lid GPF: ja 

Notulist 

 Ton Hendriks 

 Raktweg 1 
5406TV Uden 

 06-20673261 

 hendriks.nl@home.nl 

 Lid sinds: 1996 

 Aftredend: 2023 

 Lid GPF: ja 

mailto:emil.koolsteeg@uden.nl
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Lid 

 Désirée Verhagen 

 Strikseweg 4b 
5406PS Uden 

 06-45185542 

 desiree.verhagen@udenbuiten.nl 

 Lid sinds: 2018 

 Aftredend: 2021 

 Lid GPF: ja (voorzitter) 

Lid 

 Betsie van den Berg 

 Karperdijk 7 
5406PH Uden 

 06-10674316 

 mhmvdberg@ziggo.nl 

 Lid sinds:  

 Aftredend: 2022 

 Lid GPF: nee 

Lid 

 Hans Donkers 

 Hoogstraat 2 
5406TH Uden 

 06-23014666 

 info@kikis.nl 

 Lid sinds: 1996 

 Aftredend: 2023 

 Lid GPF: nee 

Lid 

 Ad van Rosmalen 

 Karperdijk 3 
5406PH Uden 

 06-23768294 

 familievanrosmalen@home.nl 

 Lid sinds: 1996 

 Aftredend: 2021 

 Lid GPF: nee 

Lid 

 Ries van der Sanden 

 Bovenkampweg 1a 
5406TW Uden 

 06-10902234 

 ries_van_der_sanden@hotmail.com 

 Lid sinds: 2019 

 Aftredend: 2021 

 Lid GPF: nee 

Lid 

 Walter Pepers 

 Schansweg 15 
5406TP Uden 

 06-51247805 

 info@mastworp.nl 

 Lid sinds: 2020 

 Aftredend:  

 Lid GPF: nee 
Lid 

 John Vogels 

 Steeuwichtweg 2 
5406PP Uden 

 06-21580926 

 john.vogels@home.nl 
 Lid sinds: 2003 
 Aftredend: 2023 
 Lid GPF: ja 

Lid 

 Vacature 
 
Er is nog één positie niet ingevuld. Heb 
je interesse? Laat het ons weten. 

 


