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
2.

Ingekomen stukken

3.
4.

Ingekomen stukken
Ingekomen stukken

5.

Ingekomen stukken

6.

Ingekomen stukken

7.
8.

Ja

Verslag vorige
vergadering
Actiepunt

Toegankelijkheid
06-05-2019 om 19:55 uur in Gemeentehuis Uden (na presentatie “Guus beweegt je”)
Hans Joosten, Jeanne Joosten, Jeanny Rutten, Berna Scholten, Ans Schoppema, Jan van Soest.
Leen Tinga.
Jeanny Rutten

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
Voorzitter opent vergadering en heet iedereen welkom. Agenda
wordt vastgesteld.
19-04-19 Mail Harry Bouquet, reconstructie Markstraat. Reactie
voor 28-05-19. Zie verder punt 12.
24-04-19 Mail Bernhoven, zie verder punt 13.
26-04-19 Mail voorzitter ASD-Uden. “reflectie themagroepen.
Hier wordt overgesproken. Discussie wordt samengevat en na
goedkeuring door leden themagroep aan voorzitter ASD-Uden
gezonden.
29-04-19 Klacht haagje Wilhelminastraat. Hans en Jeanne hebben
reactie van buitendienst ambtenaar gemeente Uden ontvangen. In
verband met vakantie volgt deze week nader bericht.
02-05-2019 Mail Ingrid van Lankvelt inzake Ambitiedocument
Woonvisie. Zie verder punt 14.
Verslag themagroep vergadering d.d. 01-04-2019 wordt
ongewijzigd goedgekeurd.
Verslagen plenaire gedeelten vergaderingen 07-01-2019 en 04-022019 met bijlagen worden op de website geplaatst door de
webmaster.

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

Jeanny

15-05-2019

1

9.

Training / Scholing

10.

Gesprek met
wethouder I.
Verkuijlen
22-05-19 van 11:00
tot 13:00 uur

11.

Mini-symposium 1010-2019
Tijdens de Week van
de Toegankelijkheid

12.

Markstraat

13.

Bernhoven

Komende maandag 13-05-2019 om 18:00 uur start eerste scholing
voor de leden van ASD-Uden. We moeten p.p. betalen, dus graag
tijdig laten weten wanneer er iets tussen komt/is gekomen.
Wordt over gediscussieerd.
Afgesproken wordt dat er een agenda opgesteld wordt. Deze zal
eerst aan de leden van de themagroep gezonden worden en
daarna aan Dagelijks Bestuur ASD-Uden en de wethouder.
Vragen wie er een verslag maakt van het gesprek.
Ans gaat kijken of ze vervoer heeft naar gemeentehuis die dag.
Titel: “Toegankelijk ontwerpen zit nog niet in de lift”.
Ed Bijman, heeft toegezegd en zal presentatie geven over rolstoelarchitectuur. Thijs Hardink van Ieder(In) komt presentatie geven
over de wet- en regelgeving die vanuit VN-verdrag op ons afkomt.
We zijn nog bezig met 3e spreker. We zoeken nog naar de naam
van de persoon die op ludieke wijze symposium van ZET in Tilburg
aan elkaar heeft gepraat.
Via griffier staat er al een vooraankondiging in iBabs, zodat
Raadsleden op de hoogte zijn. Berna en Jeanny willen alle
raadsleden persoonlijk uitnodigen te komen.
We hebben Presentatie Markstraat gemaakt door de Toetsgroep
ontvangen. Graag vóór 28-05-2019 reactie aan Harry Bouquet.
Staat in STACK in map “themagroepen”, map “toegankelijkheid”,
map “projecten”, map “Marktstraat”.
We wachten eerst gesprek van 22-05-19 met de wethouder af
alvorens een reactie te geven.
24-04-2019 reactie ontvangen van J. van der Rijt, financieel
directeur Bernhoven. We zijn erg blij dat we zo’n positieve mail
hebben ontvangen naar aanleiding van ons gesprek.
Mail sturen en daarin onze dank uitspreken; aanbevelen dat
visuele duidelijkheid belangrijk is (zichtbaar onderscheid); dat we
graag tekeningen ontvangen met de plannen hoe een en ander
uitgevoerd gaat worden.

ALLEN

13-05-2019

Jeanny
Jeanny

15-05-2019
15-05-2019

Berna/Jeanny

15-05-2019

Jeanny

15-05-2019
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14.

Woonvisie gemeente
Uden

15.

VOP
pilot in
Koopmansstraat

16.

Omgevingswet 2022

17.

Germenzeel en
scholen
Land van
Ravensteinstraat/
Hobostraat

18.

Jeanne en Hans hebben gesprek gehad met Ingrid van Lankvelt,
voorzitter ASD-Uden en voorzitters themagroepen Armoede-WerkInkomen en Senioren.
Afgestemd hoe ASD-Uden hierin betrokken kan worden.
Aangegeven dat we niet voor voldongen feiten geplaatst willen
worden, maar vooraf geïnformeerd willen worden.
Volgorde van het proces verloopt goed.
Dit document wordt omgezet in een ambitie-document.
Aanbeveling gedaan dat het goed zou zijn inwoners van Uden
hierbij te betrekken.
Jeanne en Hans hebben rapportage gemaakt en aan Ingrid van
Lankvelt gezonden. Bijgevoegd een document van VNG en Ieder(In)
over inclusieve samenleving en met name Wonen.
Jeanne/Hans
Morgen vervolg bijeenkomst. Proces loopt goed.
Hans en Jeanne hebben mail gezonden over de “attentie-palen”.
Antwoordt gemeente: deze moeten 1 meter uit de weg staan,
terwijl er lantaarnpalen staan die 30 cm uit de weg staan!
6 of 7 mei wordt gestart met de werkzaamheden.
Als themagroep hebben we geen tekening ontvangen.
Ook geen antwoord gekregen op mail van Jeanne en Hans.
Wordt via Bestuur ASD-Uden aan gemeente gevraagd om hier een
toelichting te komen geven aan alle leden ASD-Uden. Ook lokale
visie dient dan aan bod te komen.
Hans heeft voortgangsmail ontvangen. Zal deze opzoeken en alle
leden toesturen. Eind juni vervolg bijeenkomst.
Hans
Tijdens bijeenkomst werden vragen over LvR direct afgekapt. Infoavonds ging alleen over Hobostraat.
In Hobostraat zal de uitstapstrook worden verbreed heeft Ans
begrepen tijdens presentatie.
Projectleider is Erwin Happel.
Tot op heden geen tekening ontvangen. Zijn HOV-haltes met VOP’s Jeanny
aan elkaar verbonden? Breedte uitstapstrook aangepast? Trottoir
verlaging op alle hoeken?

07-05-2019

15-05-2019

15-05-2019
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19.

Sport & Beweegvisie
gemeente Uden
“Guus beweegt je”

20.

Loopbrug Bernhoven
naar Cellostraat
Maashorst

21.

Mail sturen aan projectleider.
Vanavond bleek weer eens tijdens de plenaire bijeenkomst waar
de presentatie van “Guus beweegt je” werd gegeven, dat er veel
mooie ontwikkelingen in Uden gaande zijn, maar dat
communicatie van de gemeente Uden te wensen over laat.
Op de website van de gemeente Uden dient een verwijzing te
staan naar o.a. “Guus beweegt je”.
Hoe komt iemand die in Uden iets zoekt bij de juiste instantie uit?
Gemeente Uden kan via haar website hier een positieve bijdrage
aan leveren (drempel verlagend werken).
Jammer dat dit niet of nauwelijks gebeurt.
Mail en reminder gezonden, daarna niets meer gehoord.
Mail aan Jeanny sturen, meenemen in gesprek met wethouder.
Hans en Jeanne hebben overleg gehad met platform Landerd.
Samen een Plan van Eisen gemaakt, is in concept klaar. Is naar
Gebruikersraad van de Maashorst gezonden.
Aan alle leden van de themagroep sturen.

Hans/Jeanne
Jeanny

15-05-2019
22-05-2019

Hans/Jeanne

15-05-2019

15-05-2019 gaan Hans en Jeanne een toelichting geven aan de
leden van de Gebruikersraad.
Er volgt een apart overleg met de beheerders over de fietspaaltjes,
die her en der staan.
Aan Udensedreef en Weversweg wordt een proefopstelling
geplaatst (samenwerking Maashorst en Staatsbosbeheer) van een
klaphek dat met een hydraulische pomp “open gepompt” kan
worden. Is experiment op Landers grondgeboed met KMBL.
22.

Evaluatie
16-04-2019 plaatsgevonden. Jeanny is er geweest. Was niemand
Bitgittenessestraat/St. van Horeca aanwezig. Er werd mening gevraagd over het proces,
maar geen inhoudelijke discussies gevoerd.
Janstraat
Nog uit te voeren punten:
* plateau St.Janstraat t.h.v. Sgt. Pepper routing meer duidelijk
maken, weggebruikers voelen zich hier ‘verdwaald’.
4

* Middengeleider t.h.v. Slotpad.
* Meer attentiewaarden aan fietspaden geven (er wordt geen
plaatje van een fiets opgeplakt).
Resultaat is mooi, maar de snelheid is er nog steeds erg hoog.
Rapportage van Themagroep Toegankelijkheid is besproken en aan
projectleider gezonden.
B&W moet nu besluit nemen of er extra financiële middelen
worden vrijgemaakt. Er is nu discussie ontstaan over de Kiosk,
maar daar hebben wij al themagroep Toegankelijkheid niets mee
te maken.
Niets meer van vernomen.
Mail gezonden, daarna niets meer vernomen.

23.

Oudedijk Odiliapeel

24.
25.

Knuppelbrug
Hoevenseweg
bushaltes
Verkeerseducatieplein Reactie gegeven, daarna niets meer vernomen.
Jan gaat deze week naar de informatie avond.
De Wiebert
Niets meer van gehoord. We wachten op bericht van gemeente
Uden over de afronding van het project.
In sponsoractie van ViaSana in Top 10 geëindigd, maar niet in de
prijzen gevallen helaas.
APP van IVN
Hierop staan fiets- en wandelpaden. Tevens wordt aangegeven of
IVN routes
wandelroute toegankelijk is voor rolstoelers.
Bij eerstkomende up-dat van de APP worden ook de rolstoelroutes
opgenomen.

26.
27.

28.

Groen en Handicap geeft ook informatie over toegankelijke routes.
JA
29.

30.

Krantenartikel

Raadscommissie
vergadering 09-05-19

Op website ASD-Uden laten plaatsen.
BD 02-05-2019 Gemeente Uden gaat nadenken over zijn centrum.
In 2020 moet uitvoeringsprogramma klaar zijn. Artikel scannen en
rondsturen.
Met griffie is afgesproken dat leden ASD-Uden 2x per jaar met
Raadscommissie Sociale zaken spreken.

Jeanny

15-05-2019

Jeanny

06-05-2019

Jeanny Rutten
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06-05-2019
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