
door Peter van Erp

UDEN. Een 30-jarige oud-Ude-
naar is door de politie als voort-
vluchtige veroordeelde aange-
houden. Dat gebeurde op aan-
wijzing van tv-maker John van
den Heuvel. De man staat sinds
2011 te boek als ‘de oorprikker’,
na een gewelddadig incident in
het Udense uitgaansleven,
waarbij hij een jonge plaatsge-
noot met een glas mishandel-
de. De man werd in 2012 in ho-
ger beroep veroordeeld tot tien
maanden gevangenisstraf, waar-
van vijf voorwaardelijk. Deze
straf zat hij nooit uit.

De man werd vorige week in
de regio Tilburg aangetroffen
door Van den Heuvel na een
zoektocht voor zijn programma
‘Op de vlucht’. Het programma
waarin de speurtocht en aan-
houding te zien zijn, wordt
morgen uitgezonden op RTL4.

Van den Heuvel was tot de
opsporing aangezet door de va-
der van het slachtoffer. Volgens
Tim Wijnen heeft de dader
steeds geprobeerd zijn straf te
ontlopen en kreeg hij daarbij
hulp van familie en zijn werk-
gever. De man zou geen werk
of woonplaats hebben, maar
werd aangehouden in bedrijfs-
kleding van een vloerenbedrijf.
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UDEN. Het sportpark van Uden heeft op dit moment veel weg van een grote
zandbak. Zowel bij voetbalcub UDI’19 als hockeyclub HCU wordt gewerkt
aan de voorbereidingen voor de langverwachte aanleg van nieuwe kunstgras-
velden. Bij UDI’19 ligt het werk al even stil, bij HCU zijn de graafmachines des
te harder aan de gang met de ondergrond.

Door samen op te trekken konden de kunstgrasvelden eerder aangelegd wor-
den dan gepland. Dat scheelt clubs en de gemeente in totaal zo’n twee ton, al-
dus wethouder Ben Tuithof. HCU heeft op het laatste moment besloten om
van een gepland semi-waterveld toch een waterveld te maken. De 8 mille
extra betaalt de club zelf. foto Jeroen Appels/Van Assendelft

door Hans van Alebeek

UDEN. Het onderzoek naar de wo-
ningmarkt in Uden is achter de
rug, de gemeente denkt te weten
wat er de komende jaren ge-
bouwd moet worden. In Uden
zelf, maar ook in de kerkdorpen
waar de afgelopen tijd met grote
regelmaat is gesproken over de wo-
ningbehoefte voor de toekomst.
Niet alleen qua volume, maar ook
wat voor soort woningen er nodig
zijn.

„Uden kan de komende tien
jaar nog steeds groeien”, stelt ver-
antwoordelijk wethouder René
Peerenboom verheugd vast. Tot
2025 kunnen aan het huidige con-
tingent nog eens 2.270 woningen
worden toegevoegd. Dat houdt in
dat er per jaar gemiddeld zo’n 205
woningen bij kunnen komen: 180
in de kern Uden, 16 in Volkel en 8
in Odiliapeel. Dat wil niet zeggen
dat de gemeente al die huizen zelf
gaat bouwen. Het woningbouw-

programma 2015-2019 is de optel-
som van alle plannen van gemeen-
te, particulieren, projectontwikke-
laars en aannemers. Het gaat om
zowel koop- als huurwoningen.

In vergelijking met het vorige
programma worden er de komen-
de tien jaar meer huurwoningen
gebouwd, zowel in de wat goedko-
pere sector van appartementen en
eengezinswoningen als de duurde-
re huursector. In die categorie val-
len veel ouderen die op latere leef-
tijd hun huis verkopen en kiezen
voor een duurder huurhuis.

Peerenboom is met name blij
dat er woonperspectief is voor de
kerkdorpen. Met de Spechtenlaan
in Odiliapeel en Volkel West II is
er voorlopig voldoende aanbod
aan koophuizen. „Maar samen
met Area moeten we ook goed kij-
ken naar huurwoningen”, zegt hij.
Zoals de gemeente volgens hem
ook al moet gaan nadenken over
nieuwe bouwlocaties. Voor Volkel
zou dat Niemeskant kunnen zijn
en enkele lege plekken in het cen-
trum (inbreiding). In de kern
Uden leveren met name de omge-
ving van het Retraitehuis en het
voormalig Dico-terrein een be-
langrijke bijdrage aan de toekom-
stige bouw. „Vooral op het Di-
co-terrein moeten we goed kijken
welke woningen we daar gaan
bouwen”, zegt Peerenboom. Voor
dat terrein zijn diverse plannen in
ontwikkeling. Volgens de wethou-
der zit Uden op schema als het
gaat om bijzondere woonvormen,
met name op zorggebied.

Het onderzoek is uitgevoerd in
samenwerking met de gemeente
Veghel, maar richt zich in de uit-
werking primair op de eigen be-
hoeften. De gemeenteraad be-
spreekt het programma op 9 juli.

Kunstgras
voor HCU

MIK failliet:
‘De politiek
wilde dit’

Met de bouw van ruim 200 huizen per
jaar moeten Uden, Volkel en Odiliapeel
voorlopig kunnen groeien.

ZANDBAK WORDT GROEN

Gevluchte
‘oorprikker’
opgepakt
in Tilburg

Uden kan nog tien
jaar flink groeien

● Bouw van bijna 2.300 woningen gepland

Uden, Volkel en
Odiliapeel moeten
gaan nadenken over
nieuwe bouwlocaties
voor komende 10 jaar
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