THEMAGROEP (naam groep invullen):
BIJEENKOMST GEHOUDEN OP (datum):
AANWEZIG IN DE VERGADERING:
AFWEZIG:
VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR (naam notulist):
NR. BESLUIT KORTE
OMSCHRIJVING
1.
Opening
3.
Vaststelling agenda
4.
Uitgaande stukken
5.

Uitgaande stukken

6.
7.

Mededeling
Mededeling

Toegankelijkheid
01-04-2019 om 19:00 uur in Gemeentehuis Uden
Ans Schoppema, Hans Joosten, Jeanne Joosten, Jeanny Rutten, Berna Scholten, Jan van Soest,
Leen Tinga.
Jeanny Rutten

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

WIE DOET WAT

Voorzitter opent vergadering en heet iedereen welkom.
Vaststelling agenda. Punt 7Q. wordt toegevoegd: Bibliotheek.
07-03-19 Bedankje gezonden aan Dichterbij voor genoten
gastvrijheid afgelopen jaren (vergaderingen van DWU).
26-03-19 Jaarverslag Drempels Weg Uden (DWU) afgegeven op
gemeentehuis als verantwoording ontvangen subsidie in 2018. En
digitaal verzonden aan College.
Jan Spitters per 25-03-2019 secretaris ASD-Uden.
Nog geen reactie ontvangen op onze mail van 18-02-2019 inzake
Jeanny
onbeantwoorde brieven uit 2018. Marcel van der Steen heeft
verzocht op 04-04-19 geïnformeerd te worden als er dan nog geen
reactie bij ons binnen is.
Jeanny zal overleggen met voorzitter ASD-Uden om een onderhoud
aan te vragen met de burgemeester, als voorzitter van het college
van B&W. Het gaat feitelijk om de wethouders. Door gebrek aan
Jeanny
samenwerking en communicatie verliezen wij als themagroep
goede vrijwilligers!

TERUGKOPPELING
OP DATUM

04-04-2019

05-04-2019
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8.
9.

Mededeling
JA

10.

11.
12.

13.

Mededeling

Mededeling

JA

Verslag 11-03-2019
Verslagen plenaire
deel vergaderingen
07-01-2019 en 04-0219
Opleiding leden ASD

Nog geen reactie ontvangen op brief d.d. 01-03-19 aan wethouders
Verkuijlen en Prinssen.
Jeanne en Hans geven aan dat ze met onmiddellijke ingang al hun
werkzaamheden in relatie tot de gemeente opschorten. Zolang er
geen antwoord door de gemeente Uden wordt gezonden, doen ze
niets meer voor de gemeente Uden.
Projecten buiten de gemeente Uden zetten ze wel voort
(Gebruikersraad Maashorst en Samenwerking met gehandicapten
platform Landerd).
Zij zijn afhankelijk van de houding van de gemeente van plan
hierover een brief naar de Raad te sturen.
Alle aanwezigen vinden hun besluit begrijpelijk. Het is wel heel erg
jammer, dat door toedoen van de gemeente Uden enkele zeer
enthousiaste en hard werkende vrijwilligers zo teleurgesteld raken
om de gang van zaken en dit besluit nemen. Heel triest.
Zijdeur van gemeentehuis deugt niet! Personen met een
ASD-Uden
rolstoel/scootmobiel kunnen er niet zelfstandig naar binnen.
Drempel erg hoog, deur draait niet ver genoeg open en is half
automatisch, bellenblok hangt te hoog. Geen zelfstandige entree
voor iedereen!
Verder is de trap onveilig voor slechtzienden. Cijfers in de lift niet
voelbaar, deze horen op de wand van de lift te zitten er niet erin
uitgesneden te zijn. Geen zelfstandige entree voor iedereen!
Is al een keer gemeld aan Claus van Heesch in 2018. Wordt niets
aan gedaan, vanuit ASD-Uden opnieuw melden!
Wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Deze zijn gemaakt, maar nog niet rondgestuurd. Jeanny heeft deze Jeanny
vraag bij de voorzitter van de ASD-Uden neergelegd.
Passen nergens op de website. Dient een hoofdje te komen van
“Verslagen plenaire vergaderingen”.
Jeanny
Voorstel van onze themagroep is doorgegeven aan bestuur.
Van de opgegeven data paste 29-04-2019 niet. Wordt nu verder
overlegd met Zorgbelang Brabant. Nadere informatie volgt.

20-04-2019

05-04-2019
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14.

15.

Jaarprogramma
gemeente Uden

Week van de
Toegankelijkheid. 1e
volle week oktober

16.

Geplande projecten
2019

17.

VOP’s in Uden

18.
19.

Omgevingswet 2022
Germenzeel en
scholen
Land van
Ravensteinstraat/
Hobostraat

20.

Lijst van 70 punten gedestilleerd vanuit goedgekeurde begroting
2019 gemeente Uden.
Onze punten zijn doorgegeven. Complete lijst nog niet ontvangen,
zal eerst in het bestuur besproken worden.
Datum geprikt op 10-10-2019. Staat in agenda’s van wethouders
Verkuijlen en Prinssen en in agenda’s van diverse ambtenaren.
Voorstel voor een programma maken.
Architect benaderen (kan hij/waarover kan en wil hij spreken?)
Regelgeving vanuit VN-Verdrag. Via Ieder(IN) iemand uitnodigen.
Jongeren via Ieder(IN) uitnodigen (Nederland Ongehinderd).
Europese Wet over Toegankelijkheid richt zich met name op
digitale toegankelijkheid.
Concept programma wordt aan iedereen gezonden. Graag direct
reageren met opmerkingen/aanvullingen/suggesties.
Goedgekeurde projecten in GVVP (=Gemeentelijk Verkeers en
VervoersPlan). In 2018 aangevraagd welke projecten in 2019
uitgevoerd worden. Herinneringsmail verzonden 07-02-2019. Tot
nu toe niets vernomen vanuit afdeling Ruimte gemeente Uden!
In Koopmansstraat wordt pilot gemaakt. Palen en uithangbord
worden eind april geleverd.
Hans is bezig een notitie te hierover te maken.
Niets verder van vernomen, na informatie avond.

Jeanny

15-04-2019

Berna/Jeanny

15-04-2019

Allen

20-04-2019

Hans

15-05-2019 ?

27-03-2019 informatie avond in gemeentehuis bijgewoond door
Ans en Leen. Was een duidelijke presentatie. Daarna heftige
discussie met buurtbewoners en andere aanwezigen over de
situatie daar.
Veranderingen in Hobostraat zijn niet uitvoerbaar.
Parkeerstroken komen iets dichter bij de huizen te liggen.
Uitstapstroken zijn te smal.
HOV (=Hoogwaardig Openbaar Vervoer) is heilig, alles wat
belemmerend is moet wijken.
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21.

Bernhoven

22.
23.

Marktstraat 2e schil
Woonvisie gem. Uden

24.

Sport & Beweeg visie

25.

26.

27.

Loopbrug Bernhoven

De Bogerd en Melle

Maashorst

Op hoek Hobostraat en Bitswijk (aan rotonde ALDI) wordt een
appartementencomplex gebouwd. Bewoners aan de noodzijde van
de Hobostraat moeten met fiets over trottoir rijden om thuis te
komen, omdat er aan die kant van de weg geen fietspad loopt.
Dat er geen 2e fietstunnel ligt bij Ben van Dijk is blijft een gemis.
Mail gezonden aan vice-voorzitter cliëntenraad. Daarna niets meer
gehoord.
Meedenkmiddag waarvoor Ans is uitgenodigd is verzet naar
volgende week.
Tot op heden niets gehoord van de gemeente.
Hans gaat mail sturen aan beleidsambtenaar met aantal
opmerkingen en vragen over voortgang.
02-04-2019 vindt eerste overleg plaats met delegatie van ASDUden. Jeanny gaat hier naar toe.
Alle punten uit verslag 11-03-19 zijn doorgegeven aan gemeente
Uden. Daarna niets meer vernomen. Reminder sturen naar Henk
Oosterink.
12-04-2019 vervolg gesprek met Jan Bevers, ASD-Uden en
UdenaardeToekomst.
Artikel in Sociaal Web:Sociale Basis als vliegwiel voor afschalen van
WMO-Ondersteuning: wie houdt de regie? Doorsturen aan leden
themagroep.
* Afgelopen week gediscussieerd over de samenvoeging van
adviesraad en gebruikersraad van de Maashorst tot één nieuwe
Raad. Volgens de adviesraad komt de Maashorst nu in de fase van
“beheer”. Gebruikersraad is het daar niet mee eens, omdat er nog
elementaire zaken geregeld dienen te worden. Denk hierbij aan
toegankelijkheid voor gehandicapten en informatie aan de poorten
van de Maashorst. Hans en Jeanne hebben advies geschreven en
hierin gerefereerd aan wettelijke zaken gesteld in het VN-Verdrag.
* Uitkijktoren in Herpen is geopend. Niet toegankelijk voor mensen
met een handicap!

Ans

April 2019

Hans/Jeanne

OPGESCHORT

Jeanny

02-04-2019

Jeanne/Hans
Jeanny

03-04-2019
12-04-2019

Jeanny

01-04-2019
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28.

Oudedijk Odiliapeel

29.

Deur steunpunt Zorg
& Welzijn O’peel

30.
31.
32.
33.

Knuppelbrug
Hoevenseweg
Verkeerstuin
Wiebert

34.

Bibliotheek

* Er wordt momenteel gekeken om voor hekjes een andere
oplossing te vinden, zodat mensen in een rolstoel/scootmobiel
deze ook zelfstandig kunnen openen.
* Landerd en Uden stellen samen een notitie op, waarin duidelijk
wordt gesteld wat we willen voor mensen met een handicap ten
aanzien van de toegankelijkheid. Deze notitie wordt aangeboden
aan de nieuwe Raad van Advies.
Er is een geldprobleem. Moet een College-besluit komen over de
meerkosten van het project. Afwachten.
Entree van steunpunt is niet bereikbaar om mensen die slecht ter
been zijn met de auto af te zetten. Afgesproken is dat gemeente
contact opneemt met mevr. Emonds.
Niets meer vernomen, na melding vorig overleg.
Advies gegeven over bushalte, daarna niets meer vernomen.
Enkele aandachtspunten doorgegeven, geen reactie op ontvangen.
Nog geen informatie van de gemeente ontvangen over afronding
project.
Ans afgelopen zondag geweest. Gesproken met enkele
medewerkers van Bibliotheek en de a.i. directeur. Er staan houten
banken met losse stoelen ertussen als een soort amfitheater. Niet
toegankelijk voor rolstoelers en mensen die slecht ter been zijn.
Opmerkingen teruggekregen als:
* Rolstoelers zetten we daar wel vooraan neer
* Dit stukje is voor ‘gewone’ mensen
* Mensen met een handicap kunnen overal terecht behalve op de
tribune (die ook wordt gebruikt als studieplek)
* Architect vond dit de mooiste oplossing
* We zijn niet verplicht het toegankelijk te maken (terwijl VNVerdrag een wet is in Nederland!).
Vandaag staat er ook een ingezonden stuk in het Brabants Dagblad
over bibliotheek.
Afgesproken dat we een ‘schouw’ doen in de Bibliotheek.
Hans zoekt formulier op en stuurt dit toe.

Hans/Jeanne

01-05-2019

Hans

05-04-2019
5

JA

35.

36.

N264

Dementie vriendelijk
Uden

Rapport van de ‘schouw’ aan de directie van de Bibliotheek zenden
en aan College.
Allen
Conclusie die we hieruit moeten trekken: Convenant voor
gebouwen is dringend noodzakelijk. Wanneer komt dit. Zou door
de gemeente in gang gezet zijn in 2018. Wanneer gemeente Uden
financiële middelen bijdraagt aan (semi)openbare gebouwen dan
kan zij eisen stellen t.a.v. Toegankelijkheid. Zie VN-Verdrag dat nu
wet is!
Leen heeft mail gezonden. Hierin staan plannen van de provincie
om alle rotondes uit deze weg te halen en te vervangen door
kruispunten met stoplichten (intelligente verkeersregel installatie).
Wat gebeurt er met de fiets- en voetgangerstunnels die er liggen?
Komen nergens voor op de schetsen van de provincie!
Jeanny zal dit volgende week in vergadering van FFU (=Fiets Forum
Uden) bespreken. Wellicht een idee om als ASD-Uden en FFU
Jeanny
samen een reactie aan het College te geven.
27-03-2019 eerste bijeenkomst in de Bibliotheek. Was een zeer
interessante bijeenkomst. Zeer actieve werkgroep, veel standjes en
ook veel belangstelling voor de avond. Uden wil zich gaan
profileren als Dementie Vriendelijke Gemeente.
Komende jaren zal aantal personen met dementie enorm
toenemen. Probleem waar iedereen mee te maken krijgt. Dient zo
breed mogelijk te worden aangepakt. Ook informatie op scholen,
aan bedrijfsleven, etc.
Stagiaire van de gemeente Uden gaat een onderzoek doen naar
Dementie.

01-05-2019

15-04-2019

Jeanny Rutten
01-04-2019/05-04-2019
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