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JA

Verslag 04-02-2019
WMO beleidsplan
2020-2023

Toegankelijkheid
11-03-2019 om 19:00 uur in Gemeentehuis Uden
Ans Schoppema, Hans Joosten, Jeanne Joosten, Berna Scholten, Jan van Soest, Leen Tinga.
Jeanny Rutten

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

Speciaal woord van welkom aan Berna. Ze komt deze vergadering
kijken en luisteren om te bepalen of deze themagroep iets voor
haar is. Daarna kort voorstelrondje.
Wordt vastgesteld, zoals deze voorligt.
18-02-18 mail verzonden aan M. Van der Steen inzake de brief die
DWU in oktober 2018 stuurde aan College met verzoek informatie
over stand van zaken diverse projecten. Nog geen reactie
ontvangen.
01-03-2019 brief verzonden aan wethouders Verkuijlen en
Prinssen, inzake terugplaatsen terrassen westzijde Markt. Strook is
smaller dan overeengekomen in Convenant, waarom? Nog geen
reactie ontvangen.
Wordt ongewijzigd goedgekeurd.
28-02-2019 is hierover een advies uitgebracht door ASD-Uden.
Advies staat op website www.asd-uden.nl
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8.

JA

Jaarverslag DWU 2018 Rabobank heeft € 0,08 afgeschreven van privé rekening Jeanny.
Besloten wordt hiervoor het jaarverslag niet aan te passen, maar
het zo te publiceren.
Vergadering verleent penningmeester decharge voor het gevoerde
beleid in 2018 en dankt haar hartelijk voor inzet en accuratesse.
Jaarverslag sturen aan afdeling ter verantwoordingen ontvangen
subsidie 2018 en aan College van B&W
Jeanny

9.

Opleiding leden ASD

10.

Jaarprogramma
gemeente Uden

JA

Voorstel: training op een maandagavond regelen.
Aanvang 18:00 uur beginnen met bijv. kop soep.
Max 3 uur anders wordt er niets meer opgenomen. In pauze nog
een broodje met iets hartigs bijvoorbeeld.
Informatie tijdig vooraf toegestuurd te krijgen is wenselijk.
Leden ASD-Uden kunnen zich dan voorbereiden, inlezen en vragen
Jeanny
voorbereiden. Doorgeven aan voorzitter.
Lijst van 70 punten gedestilleerd vanuit goedgekeurde begroting
2019 gemeente Uden. Punten die voor ons van belang zijn: 5-7-812-16-19-20-21 (is al in volle gang waarom ASD-Uden niet bij
betrokken?)-24-25-35-40-41-42-43-46-48-50-52 hier ontbreekt
OOGG Ouderen Op Gezond Gewicht)-53-54-55-56-57-60-62-6364(dit onderzoek loopt al!)-67-68-69-70.
Voor Jeugd & Onderwijs 17 (gebruik archief DWU, wij zijn
betrokken geweest bij vorige aanbesteding)-18-28-29-33-34-44-4952.
Voor GGZ groep 45
Jeanny
Doorgeven aan voorzitter ASD-Uden.
We dienen van de gemeente informatie te krijgen wanneer deze
items worden aangepakt (soms worden projecten ook uitgesteld).
Randvoorwaarden themagroep Toegankelijkheid: Wij gaan geen
nieuwe zaken aanpakken, voordat we duidelijkheid hebben
gekregen over de stand van zaken van de lopende zaken uit 2018.
Is er al bekend wie hoofd van afdeling Ruimte wordt? Leen doet
navraag. Antwoord: Paul Schoneveld is nieuwe hoofd afd. Ruimte. Leen

15-03-2019

15-03-2019

15-03-2019

15-03-2019
2

11.

12.

13.

14.
15.

Week van de
Toegankelijkheid. 1e
volle week oktober

VOP’s in Uden

Omgevingswet 2022

Germenzeel en
scholen
Land van
Ravensteinstraat/
Hobostraat

Soort symposium gaan organiseren, waarbij we vanuit positieve
benadering laten zien hoe het gesteld is met toegankelijkheid van
openbare gebouwen. Naam van Ed Bijman wordt genoemd,
architect die zelf in rolstoel terecht is gekomen en artikel in Trouw
had.
Maar ook welke aankomende wet- en regelgeving komt op ons af
n.a.v. VN Verdrag van de rechten van de Mensen met een
Handicap. Bijvoorbeeld iemand van Ieder(in) uitnodigen.
Maar ook bijv. een parcours uitzetten op de Markt. Nog bespreken
of we alleen voor gebouwen gaan, of ook voor openbare ruimte.
Openbaar symposium voor ambtenaren, schoolleiding,
gehandicapte inwoners van Uden, etc.
Informeren bij gemeente welke dag het beste hiervoor uitkomt.
Iedereen denkt na wat we kunnen doen.
Voorstel ontvangen van W. Voets, dat aansluit op bezoek aan
Rosmalen eind 2018. In Convenant staat dat er ook 2 zwart/wit
palen komen te staan van 1.10 m hoog op de hoeken waar niet de
hoge zwart-wit palen komen te staan met waarschuwingsbord
VoetgangersOversteekPlaats. Mail aan W. Voets sturen.
Antwoord W. Voets: eind april wordt uithanger voor
Koopmanstraat geleverd.
05-02-2019 werd ROG-vergadering in Uden gehouden. Hier werd
toelichting gegeven op Omgevingswet en Omgevingsvisie door
iemand van Ieder(In). Hans heeft aangeboden een notitie te maken
waarin relatie Toegankelijkheid en Omgevingswet duidelijk wordt.
Hij wil hier de raakvlakken opsommen, die van belang zijn voor de
verdere planvorming binnen de gemeente.
Niets verder van vernomen, na informatie avond.
27-03-2019 is er een informatie avond in gemeentehuis. Men
presenteert dan plannen om 2-zijdig fietspad door te trekken in
Hobostraat. Jeanne en Hans zijn verhinderd. Ans gaat er naar toe.
Leen kijkt of hij er naar toe kan, laat dit nog weten.

Allen
Jeanny
Allen

01-04-2019
15-03-2019
01-04-2019

Hans/Jeanne

15-03-2019

Hans

01-04-2019 ?

Ans
Leen

27-03-2019
27-03-2019
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16.

Bernhoven

17.

Marktstraat 2e schil

18.

Woonvisie gem. Uden

19.

20.

Sport & Beweeg visie

Loopbrug Bernhoven

Mail gezonden aan vice-voorzitter cliëntenraad. Daarna niets meer
gehoord.
Ans is uitgenodigd voor een meedenkmiddag in april voor
verbeteringen aan de hal van Bernhoven. Punten die worden
genoemd: Geleidelijnen buiten en binnen; één balie verlagen tot
rolstoelniveau; Verlichting in centrale hal hiervoor informatie
inwinnen bij VISIO (zowel over kleur als lichtsterkte); ruimte achter
draaideur staat vol met borden (rommelig); balies zijn niet
rolstoelvriendelijk; winkeltje is erg nauw niet rolstoeltoegankelijk;
tafels en stoelen van restaurant aan zijde draaideur staan erg dicht
op elkaar (rolstoelers kunnen er niet door, zo ook personen die
iemand aan de arm hebben); invalide toilet in centrale hal voldoet
niet (deuren draaien tegen elkaar aan/toiletpapier hangt niet links
en rechts/geen ringleiding vlakbij de grond/draaikraan ipv haak op
kraan). Entree buiten: donker; nauwelijks kleurverschil stoep en
parkeerstrook; inritten te smal (moeten doorlopen) en te steil en
niet zichtbaar; geleidelijnen buiten ontbreken.
Tot op heden niets gehoord van de gemeente. Net als Gebiedsplatform Centrum en FFU is DWU in de 2e schil geplaatst. Om voorstel
te toetsen. We horen niets! Gemeld in de brief die 01-03-2019
verzonden is aan de wethouders.
Stukken betreffende de Senioren zijn nagezonden. Hans gaat mail
sturen aan beleidsambtenaar met aantal opmerkingen en vragen
over voortgang. Zie ook reactie Senioren .
Binnen ASD-Uden hebben een 6-tal personen aangegeven, zich
hierover te willen buigen. Namen zijn doorgegeven. Er wordt
datum prikker uitgezet.
Afrit aan de kant van het ziekenhuis is te steil. Padvast is van
slechte kwaliteit. “Haarspeldbochten” zijn lastig te nemen in een
rolstoel en met scootmobiel. Zelf rollend over de brug in een
rolstoel zal lastig zijn. Meting van landmeters opvragen. Is alleen
voor voetgangers bedoeld, maar er staan nergens borden dat brug
niet is bedoeld voor fietsers. Voorstel gedaan om fietssluis te

Ans

April 2019

Hans/Jeanne

01-04-2019

Jeanny

15-03-2019
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21.

De Bogerd en Melle

22.

Maashorst

23.
24.

Oudedijk Odiliapeel
Deur steunpunt Zorg
& Welzijn O’peel

25.
26.
27.

Knuppelbrug
Hoevenseweg
Verkeerstuin

28.

Wiebert

29.

Projecten 2019

30.

WPG (Wet Publieke
Gezondheid)

maken. Hans maakt mail naar Henk Oosterink en vraagt om datum
af te spreken voor een schouw.
Conceptplan nog niet ontvangen van Jan Bevers.
Afwachten/opvolgen.
Gebruikersraad heeft informatie gekregen over de versimpeling
van de structuur. Vier gemeenten, Waterschap en Staatsbosbeheer
dienen nu te gaan samenwerken om doelen te realiseren.
Gezamenlijk met KMLB Landerd gaan Jeanne en Hans stuk
schrijven over de Toegankelijkheid van de Maashorst. Doel is te
komen tot één notitie voor mensen met een Handicap en dat er
een eenduidig beleid gevoerd wordt.
Advies dat platform jaren geleden heeft gegeven, scannen en aan
Jeanne sturen.
Komt 12-03-2019 in de Raad. Er is een geldprobleem. Geleidevoorziening is meegenomen. Besluit afwachten.
Entree van steunpunt is niet bereikbaar om mensen die slecht ter
been zijn met de auto af te zetten. Overleg hierover met
gemeente.
Niets meer vernomen, na melding vorig overleg.
Advies gegeven over bushalte, daarna niets meer vernomen.
Enkele aandachtspunten doorgegeven, nog geen reactie op
ontvangen.
Nog geen informatie van de gemeente ontvangen over afronding
project.
Via Via Sana (Mill) project aangemeld om geld in te zamelen. Komt
info van. Dan graag iedereen op de Wiebert stemmen.
07-02-2019 is mail gezonden aan R. Brink en W. Voets met verzoek
door te geven welke projecten uit het GVVP in 2019 uitgevoerd
worden. Nog geen reactie mogen ontvangen.
Beleidsstuk deze week ontvangen. Is erg academisch verhaal. Hoe
maken we dit concreet voor ASD-Uden?
Aan ambtenaar uitleg vragen over inhoud van WPG en de
samenhang met de Omgevingswet.

Hans/Jeanne
Hans/Jeanne

01-04-2019
01-04-2019

Hans/Jeanne

?

Jeanny

15-03-2019

Hans/Jeanne

15-03-2019

Hans/Jeanne

01-04-2019

Jeanny
ALLEN

2e helft maart
Voor 15-04-2019
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31.

32.
33.

34.

Vergadering 04-02-19

Dementie vriendelijk
Uden
Website

STACK

Aangeven waar de punten zitten, die van belang zijn voor ASDUden. Meerdere themagroepen zijn hierbij betrokken. In
bestuursvergadering melden.
Plenaire deel over toegang tot zorg en welzijn voor Jeugd: ‘de
Wegwijzer’ is genotuleerd. Komt het verslag nog naar leden
themagroepen? Navragen.
27-03-2019 is eerste bijeenkomst in de Bibliotheek. Staat op de
website.
Idee: button maken met “Best Practices” uit den lande. Hier
voorbeelden plaatsen hoe overal in Nederland aan oplossingen is
gewerkt. Bespreken in bestuursvergadering.
Wordt nog steeds aan gewerkt.

Jeanny

21-03-2019

Jeanny

15-03-2019

Jeanny
Jeanny

21-03-2019
15-03-2019

Jeanny Rutten
11-03-2019
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