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Burgemeester Henk Hellegers over zijn eerste maanden in Uden:

'Veel bruggen zijn al
gebouwd, ik richt me op
het onderhoud ervan'

het ONDERNEMERS BELANG

Een West-Brabander als burgemeester van Uden. Sinds de benoeming in april van Henk Hellegers, PvdA'er en eerder burgemeester van
Dussen en later Werkendam, is dit een feit. "Er waren wel mensen die me vroegen of dat wel goed zou gaan", zegt de in Wouw
geboren Hellegers nu. "Maar ik heb er geen moment aan getwijfeld. Het meer bourgondische karakter van Noordoost-Brabant
spreekt me aan. Ik voelde me dan ook meteen thuis in Uden." Wonen doet de burgemeester overigens nog niet in 'zijn' gemeente.
Eind van dit jaar hoopt hij er wel een tijdelijke woning te kunnen betrekken. Dit in afwachting van de bouw van zijn nieuwe huis.

D

e eerste maanden van zijn ambtstermijn
heeft Hellegers vooral gebruikt om zoveel mogelijk
mensen te ontmoeten. Waaronder een aantal
'spelbepalers' zoals vertegenwoordigers van
Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU),
Udens Ondernemers Vereniging (UOV) De Kring
en Stichting Uden Promotie, maar zeker ook
individuele ondernemers. De contacten verlopen
via formele kanalen, maar ook bij meer informele
gelegenheden grijpt Hellegers zijn kans om zoveel
mogelijk contacten te leggen. Zo ook op de recente
schapendag in Odiliapeel en tijdens het evenement
'Volkel in de Wolken' in mei. Hellegers wordt door
velen omschreven als een echte bruggenbouwer.
In Uden ontdekte hij tot zijn tevredenheid dat
'veel bruggen al zijn gebouwd'. "Ik kan me hier
richten op het onderhoud ervan", stelt hij.
De vele contacten die hij reeds heeft gelegd
vormen hiertoe de basis.

Niet stagneren
40.000 inwoners, 23.000 arbeidsplaatsen en wekelijks
zo'n 130.000 centrumbezoekers. Theo Bouwmans,
als coördinator Economische Zaken van de gemeente
Uden bij het gesprek aanwezig, somt de kengetallen
op. Niet zonder trots. Het zijn immers cijfers

we de ambitie om van Loopkant-Liessent opnieuw
een modern, dynamisch en duurzaam bedrijventerrein te maken dat enerzijds veel traffic
genereert en anderzijds werkgelegenheid op
hoog niveau biedt", aldus de burgemeester.

waar andere gemeenten jaloers op zijn.

gemeentegrenzen te halen terwijl Veghel daar
juist sterk in is?", vraagt de burgemeester zich
hardop af. "Dat zou een vorm van kortetermijndenken zijn waarbij niemand is gebaat. We moeten
ons gezamenlijk inspannen om een toonaangevende
regio te worden waar men bij de provincie, maar

"Inderdaad", glimlacht de burgemeester. "Maar het

Niet solo opereren

ook in Den Haag en in Brussel niet omheen kan."

is allerminst tijd op onze lauweren te gaan rusten.

Naast samenwerking binnen de gemeentegrenzen,

Speerpunten waar Uden zich binnen deze

We moeten voort! De verdere ontwikkeling van het

zoals met het bedrijfsleven, is Hellegers ervan

samenwerkingsverbanden op moet richten, zijn

positieve ondernemersklimaat waar Uden inmiddels

overtuigd dat een gemeente als Uden niet solo

in de ogen van beide heren groen, innovatief,

bekend om staat, mag niet stagneren. Zeker niet nu

moet opereren. "We moeten verder kijken en ook

duurzaam en bourgondisch. "Er gebeurt al heel

we te maken hebben met enige tegenwind als

wat dat betreft stond er bij mijn komst gelukkig

veel in Uden, maar het mag wat mij betreft nog

gevolg van de crisis. We moeten de ingezette koers

al het een en ander op de rails. We opereren

heftiger", verwoordt Hellegers zijn ambitie op

vasthouden. Dit betekent doorgaan met de

eigenlijk op drie samenwerkingsfronten:

dit laatste punt. "Als ik aan het eind van deze

ontwikkeling van het Centrumplan-West, het

de stedelijke regio Uden-Veghel-Schijndel, de

termijn als burgemeester terugkijk op zes jaar

nieuwe ziekenhuis in Uden-Noord en ook met de

AS-50, de naam voor het samenwerkingsverband

Uden hoop ik te kunnen zeggen dat het centrum

herstructurering van een verouderd bedrijventerrein

tussen Oss, Uden en Veghel en het nog bredere

nog bruisender is geworden, mede dankzij het

als Loopkant-Liessent", geeft de burgemeester drie

regioverband 'Noordoost-Brabant' waarbinnen

Centrumplan-West. Daarnaast hoop ik dat we er

voorbeelden. "De herstructurering van Loopkant-

21 Noordoostelijke Brabantse gemeenten zich

met de komst van het nieuwe ziekenhuis en

Liessent behelst vooral het gebied rondom de

hebben verenigd." Onlangs in juni werd in het

dankzij de revitalisering van Liessent-Loopkant in

Nijverheidsstraat en de Industrielaan", vult

kader van deze laatste samenwerking, waarbij

zijn geslaagd nog meer hoogwaardige werkgelegen-

Bouwmans aan. "Waarbij de Industrielaan in

bijvoorbeeld ook 's-Hertogenbosch betrokken is,

heid te scheppen waardoor we meer jongeren

onze visie een belangrijke ruggengraat vormt.

in Sint-Michielsgestel een intentieverklaring

aan ons weten te binden. Een belangrijke

De bedoeling is dat daar een consumentenboulevard

ondertekend over de wens tot samenwerking op

opgave voor de komende jaren."

ontstaat waar zogenoemde perifere detailhandel

diverse terreinen, waaronder woningbouw en

centraal staat. Detailhandel die vanwege zijn aard

bedrijventerreinen.

Samen sterk!
Desgevraagd wil de burgemeester aan het eind

Daarbij moet je denken aan woonwinkels, maar

Belangrijkste uitgangspunt van deze vormen van

van het gesprek ondernemend Uden zeker nog

ook aan autodealers." Erg tevreden zijn de

samenwerking is volgens Hellegers dat de betrokken

wat meegeven: "Samen sterk en blijf betrokken",

burgemeester en Bouwmans over de samenwerking

gemeenten elkaar niet moeten beconcurreren,

roept hij op. "Waarbij ik met samen doel op samen

tussen bedrijfsleven en de gemeente. Iets wat ook

maar juist stimuleren. "We moeten ons als regio

als bedrijven, samen als gemeente en bedrijfsleven,

bij de genoemde herstructurering duidelijk naar

profileren. Elkaars sterke punten durven zien en

maar dus ook samen als Uden-Veghel-Schijndel

voren komt. "We zetten er gezamenlijk de schouders

versterken. Bedrijventerreinen heel duidelijk

en als AS-50. Durf met andere woorden ook als

onder. De SBBU, maar zeker ook UOV De Kring

segmenteren bijvoorbeeld. Waarom zouden wij

ondernemer over de muren van je eigen bedrijf

spelen hierin een belangrijke rol. Samen hebben

proberen een groot foodbedrijf binnen onze

heen te kijken."

en/of omvang niet thuishoort in het centrum.
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