THEMAGROEP (naam groep invullen):
BIJEENKOMST GEHOUDEN OP (datum):
AANWEZIG IN DE VERGADERING:
(namen voluit vermelden aub)
AFWEZIG:
VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR (naam notulist):
NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING
1.

3.

Secretaris

Ingekomen stukken

Toegankelijkheid
04-02-2019 Gemeentehuis Uden
Ans Schoppema, Hans Joosten, Jeanne Joosten, Jan van Soest, Leen Tinga.
Jenny Smits (alleen bij eerste punt)
Jeanny Rutten

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
(besluiten graag duidelijk omschrijven en in kolom 2 “JA”
vermelden)
Jenny geeft aan dat het bestuur van de ASD-Uden met een
dilemma zit; er is geen secretaris! Jenny heeft Jeanny gevraagd de
functie van secretaris ASD-Uden op zich te nemen. Echter een
combinatie voorzitter themagroep Toegankelijkheid en secretaris
ASD-Uden is onmogelijk. Jenny verduidelijkt dat er diverse
gesprekken met kandidaten zijn gevoerd, maar dat niemand deze
functie ambieert, m.n. door de hoeveelheid werk. Jeanny wil de
taak van secretaris op zich nemen, mits een en ander goed voor de
themagroep Toegankelijkheid wordt geregeld. De aanwezige leden
van de themagroep geven aan dat ze geen ambitie hebben in het
voorzitterschap. Jenny vraagt een ieder na te denken en in hun
eigen netwerk rond te vragen.
Brief H. Bouquet d.d. 07-01-19 inzake Markt (als antwoord op onze
brief van juni 2018 denken we).
Brief van M. Prinssen d.d. 22-01-19 als antwoord op onze brief van
31-12-2018.

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

ALLEN

z.s.m.

1

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

JA

JA

Uitnodiging M. Barrois en G. Gnodde gesprek inzake evaluatie en
toekomst Burgerparticipatie.
Verslag 07-01-2019
Wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Actiepunten verslag
Onbeantwoorde brieven die in 2018 door DWU aan de gemeente
07-01-2019
zijn gezonden. Na meting is gebleken dat de maatvoering zowel op
de Markt als St. Jansplein onjuist zijn.
Themagroep Toegankelijkheid kan niets met de brief van H.
Bouquet m.b.t. Markt. Alle vragen en opmerkingen uit onze brief
worden in het
antwoord niet behandeld.
DWU was toegezegd in de 2e schil te zitten bij projectgroep Marktstraat. Om toetsing te kunnen uitvoeren. Naast onze brief over de
Marktstraat, horen we hier ook niets van.
Afspraak met wethouder Verkuijlen noodzakelijk. Jeanny zal dit in
Jeanny
bestuursvergadering voorleggen en dan afspraak via
contactambtenaar ASD-Uden maken.
Wij willen een beargumenteerd antwoord op alle punten.
Toevoeging Inclusie
Bestuur wil het thema “inclusie” voor de hele ASD-Uden houden
en niet aan één themagroep geven. We blijven themagroep
Toegankelijkheid heten.
Maashorst invalide
Is doorgegeven. Wordt meegenomen in het overleg met de
parkeerplaatsen
gebiedsbeheerders.
MuzeMobiel (Bitswijk) Is een try-out. Men vervoert hiermee inwoners van de wijk. Helaas
is het niet mogelijk ook gehandicapte personen te vervoeren.
Jeanny heeft hen dit doorgegeven.
WMO-regionaal
Nieuwe versie is binnen. Veranderingen zouden gearceerd worden,
beleidsplan 2020is niet het geval. Alles moet weer doorgelezen worden. Veel werk.
2023
Leden themagroep zien dit niet zitten. Vanmiddag in de ROGvergadering hoorde Jeanny dat andere adviesraden al een
toelichting van een ambtenaar hadden gehad, geruime tijd
Jeanny
geleden! Meenemen naar bestuursvergadering.
STACK
Nog niets aan gedaan.
Jeanny

05-02-2019

05-02-2019
Z.S.M.
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11.

12.

13.

14.

15.

Omgevingswet

Vanmiddag heeft een medewerker van Ieder(in) tijdens de ROGvergadering een toelichting gegeven op deze nieuwe wet, die per
2021 ingaat. De transitie hiervan is groter dan die van de zorgtransitie in 2015, deze wet beslaat veel meer dan alleen het sociaal
domein.
Duidelijk geworden dat er zowel op landelijk, als provinciaal, als
gemeentelijk, als door waterschappen beleid mag worden
opgesteld.
Hans heeft aangeboden een notitie te schrijven over waar met
Hans
namen het verplichtende karakter van gemeenten zit.
Van belang is dat “Toegankelijkheid” in het Udense beleid komt te
staan. Hier heeft Ieder(in) landelijk heel veel werk voor verzet.
Bernhoven
18-01-2019 gesprek gehad met financieel directeur en vicevoorzitter van de cliëntenraad. Onderwerp slechte
toegankelijkheid van Ziekenhuis Bernhoven zowel fysiek, als
digitaal. We hebben een mail ontvangen als reactie op het gesprek.
Hierin is alles goed verwoord. Echter er wordt niet aangegeven
welke acties en wanneer worden ondernomen. Hans stuurt een
aanvullende mail en zal zich als contactpersoon aanmelden.
Hans
Inloopavond
Bezocht door Jeanne, Hans en Jeanny. Goede informatie gegeven.
Germenzeel
We zijn betrokken wat betreft de toegankelijkheid.
Hans deelt mede dat hen nu door KIEM is gevraagd een school in
Boekel te testen op toegankelijkheid.
Jaarverslag DWU 2018 We hebben in 2018 subsidie ontvangen van de gemeente Uden.
Daarom moet er een jaarverslag 2018 gemaakt worden. Jeanny
heeft voorzet gemaakt, dit is door diverse leden aangevuld. Het
wachten is nu op de bankkosten van december van de Rabobank.
Deze dienen in financieel verslag verwerkt te worden. Daarna kan
Jaarverslag goedgekeurd worden. Decharge verleend worden aan
Jeanny
de penningmeester en ingezonden worden naar gemeente.
Fiets- en
In brief van H. Bouquet laat hij ons weten dat hier niets aan wordt
wandelstrook Markt
gedaan. Wordt meegenomen in reconstructie van de Marktstraat.
voor terrassen
Wij hebben hier onze vraagtekens bij. Bespreken met wethouder.
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

HOV Land van
Ravensteinstraat

Hierover is contact geweest met Jurgen. Raad heeft wel stukken
ontvangen dat DWU een FFU zijn geraadpleegd. Echter hen is niet
medegedeeld welk advies DWU en FFU hebben gegeven in deze.
Het feit dat de onderliggende stukken niet naar de raadsleden
wordt gezonden is ook besproken met onze contactambtenaar van
de ASD-Uden.
Geleidelijnen Markt
Bij regen en in het donker niet te zien. Geen contrastkleur gebruikt.
Bespreken met wethouder. Convenant en ons advies genegeert.
Sociale netwerken in
Jeanne, Hans, Jenny en Berry hebben gesprek gehad met Jan
de buurt
Bevers gem. Uden. Experiment in de wijken De Bogerd en Melle
over het opzetten van sociale netwerken in de buurt. Het
conceptplan wordt gemaakt en zal worden toegezonden.
Conceptvisie
Diverse reacties ontvangen. Hans heeft reactie opgesteld en aan
Recreatie en Toerisme iedereen toegezonden.
Maashorst
Toegankelijk voor iedereen, duidelijkheid aan de Poorten, etc.
Oudedijk Odiliapeel
Er komt nog een bewoners informatie avond. Brief verstuurd
vanuit de klankbordgroep. Geleidelijnen zijn met ons afgestemd.
Daar komt een voorstel van. Recente mail geeft aan dat middelen
ontoereikend zijn en dat er naar vereenvoudiging wordt gekeken.
Dit komt dan eerst in de Klankbordgroep.
Toegankelijke
Door IVN is een “wijstgronden club” opgericht. Hans en Jeanne
Knuppelbrug
hebben advies gegeven om een toegankelijke “knuppelbrug” aan
te leggen, niet met rond hout, maar plat, zodat ook een rolstoeler
er gebruik van kan maken. Uitdaging is ook om mensen met een
handicap c.q. in een rolstoel een rondje te laten maken door het
gebied.
Veilige VOP’s
Mail ontvangen van W. Voets over veilige Voetgangers Oversteek
Plaatsen. Voorstel ontvangen van de gemeente. Moeten we nog op
reageren. Volgende keer agenderen voor reactie.
Com.Verg.
UdenFonds opgezet. Hier kunnen inwoners plan indienen en een
Samenleving en
verzoek doen voor éénmalige subsidie. Dit fonds wordt door
UdenaardeToekomst beheerd. Nu een soort markt waar inwoners
bestuur 11-02-19

Opvolgen dat
we stuk
ontvangen
Hans/Jeanne

28-02-2019

Jeanne/Hans

Jeanny

11-03-2019
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24.

25.
26.
27.

Uden-zuid verwarde
man

Food Experience
Center (Ben van Dijk)
Hoevenseweg
WPG

hun plan kunnen presenteren. Keuze aan de raad is nu om dit 1x
per jaar te doen, of het hele jaar door.
Dit is een geen echte betrokkenheid van burgerparticipatie door de
Raad. Raad zou eigenlijk aan het College moeten adviseren en veel
meer contact met de burgers moeten zoeken. Dit en dit vinden wij
als Raad belangrijk, werk het verder uit College: afstand burger –
bestuur echt verkleinen; dit wekt vertrouwen.
In Uden-Zuid loopt een verwarde man rond. Belt aan bij bewoners,
vraagt hen geld voor de bus. Bewoners melden dit bij gemeente
worden naar politie verwezen en omgekeerd. Is geen diefstal.
Iedereen wijst naar elkaar maar niemand doet er iets!
Melden aan Leo Schraven.
Jeanny
Nog niets van vernomen. We wachten gewoon af. Wanneer er een
plan is, is er wellicht wat te adviseren. Er ligt genoeg op ons bordje.
Hebben we als werkgroep Toegankelijkheid niets van vernomen,
vanuit de gemeente. Navragen naar oorzaak.
Jeanny
Wet Publieke Gezondheid. Op 30-10-2018 is ons medegedeeld dat
er een notitie door de gemeente wordt gemaakt. Het concept zou
Jeanny
ons worden toegezonden. Verwachting was eind 2018 gereed.

15-02-2019

15-02-2019

15-02-2019

Jeanny Rutten
05-02-2019/12-02-2019
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