THEMAGROEP :
BIJEENKOMST GEHOUDEN OP:
AANWEZIG IN DE VERGADERING:
AFWEZIG:
VERSLAG / BESLUITENLIJST
VERSLAG OPGESTELD DOOR :

Toegankelijkheid
03-06-2019 om 19:12 uur in Gemeentehuis Uden
Hans Joosten, Jeanne Joosten, Jeanny Rutten, Berna Scholten, Ans Schoppema, Jan van Soest.
Leen Tinga.
Jeanny Rutten

NR. BESLUIT KORTE OMSCHRIJVING

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN

1.

Opening

2.

Inkomend

3.

Mededeling

4.

Uitgaand

5.

Uitgaand

6.

Uitgaand

Voorzitter opent vergadering en heet iedereen welkom. Agenda
wordt vastgesteld.
07-05-2019 telefoongesprek W. Voets inzake pilot VOP
Koopmanstraat (zie verder punt 18).
09-05-19 Inspraak Raadscommissie sociale zaken door voorzitter
en penningmeester ASD-Uden. Raadsleden verbaasden zich over
het feit dat wij als ASD-Uden een overzicht eerste halfjaar 2019
hebben ontvangen van de gemeente. Ook is punt communicatie
met de gemeente Uden aan de orde geweest. Deze verloopt
moeizaam. Advies WMO-beleidskader 2020-2023 diende voor
28-02-2019 binnen te zijn, daarna geen enkele reactie meer
ontvangen van de gemeente.
10-05-2019 Mail aan J. van de Rijt, directie Bernhoven (zie
verder punt 19).
13-05-2019 Mail aan Ingrid van Lankvelt ambitie document
woon-visie (zie verder punt 20).
13-05-2019 Mail aan E. Happel inzake Land van Ravensteinstraat
/ Hobostraat (zie verder punt 22).

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM
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7.

Werkbezoek

8.

Mededeling

9.

Uitgaand

10.

Inkomend

14-05-2019 met Reizigersplatform NO-Brabant een bezoek
gebracht aan de nieuwe contractant Munkhof in Horst (L). Sinds
01-01-2019 verzorgt dit bedrijf weer het regio-taxi vervoer.
Presentatie gehad en diverse afdelingen bezocht, o.a. planning,
telefooncentrale en garage. De statistieken januari t/m april
werden gepresenteerd. Januari scoorde 92%, overige maanden
boven 95%. Iedereen is erg blij dat Munkhof dit vervoer weer
regelt.
24-05-2019 Bestuurlijk overleg gemeente – bestuur ASD-Uden.
Wethouders Prinssen en Van Heeswijk waren hierbij aanwezig,
niet wethouder Verkuijlen. Een dergelijk overleg vindt 2x per
jaar plaats. Wethouder Prinssen verliet iets voor elven de
vergadering, omdat hij om 11:00 uur een andere afspraak had!
Wethouder Van Heeswijk haalde er digitaal de Verordening bij
om een aantal punten te kunnen voorlezen.
Op de vraag van Jeanny waarom wethouder Verkuijlen niet
aanwezig is kon niemand een antwoord geven. De
contactambtenaar gaf aan het hiermee niet eens te zijn, omdat
de themagroep Toegankelijkheid op 22-05-19 een gesprek heeft
gehad met genoemde wethouder. J. Rutten heeft aangegeven
dat dit heel andere zaken betrof, maar dat de wethouder
Openbare Ruimte wel degelijk bij dit overleg hoort, gelet op het
werkterrein van de themagroep Toegankelijkheid.
Op de vraag hoe we als ASD-Uden aan de bewoners van Uden
kunnen laten zien wat er door, of mede door de ASD-Uden tot
stand is gekomen, kon geen van de wethouders ons een
antwoord geven.
Centrumvisie komt ook aan de orde. Zie verder bij punt 35.
27-05-2019 Mail aan H. Bouquet inzake Marktstraat (zie verder
punt 17).
02-06-2019 Mail voorzitter ASD-Uden. Na vakantie periode
zullen de vergaderingen van de themagroepen met een
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11.

Inkomend

12.
13.
14.

15.

Inkomend
Ja

Verslag 06-05-2019
Scholing op 13-05-19

Gesprek met wethouder
I. Verkuijlen, P.
Schoneveld, H. Bouquet
en M. Van der Steen.

gezamenlijke kop koffie beginnen. Ca. 20 minuten. Daarna
starten de vergaderingen van de themagroepen.
Naar aanleiding van gesprek 22-05-2019 is grote tekening van
binnenruimte MuzeRijk opgehaald door J. Rutten.
03-06-2019 Mail H. Bouquet inzake Marktstraat overleg met
Visio (zie verder punt 17).
Wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Was nu puur informatie over wet- en regelgeving.
Is door iedereen als positief ontvangen.
Er volgen nog meerdere avonden na de zomervakantie.
Dit gesprek heeft op 22-05-2019 plaatsgehad.
Aanwezig namens ASD-Uden, J. Smits, voorzitter. Van de
themagroep Toegankelijkheid Ans, Jan en Jeanny.
Vraag gesteld waarom wethouder Openbare Ruimte niet
aanwezig is bij Bestuurlijk overleg op 24-05-19? Wethouder
deelde mede dat ze deze afspraak in agenda van collega’s heeft
zien staan, dat ze niet weet waarom zij niet aanwezig zal zijn,
maar dat ze hierover navraag zal doen.
Convenant, getekend in 2017, hiervan wil de wethouder een
Convenant 2.0 maken. Jeanny heeft gezegd dat dit niet nodig is.
Het Convenant voldoet op alle punten. In een artikel van het
Convenant is opgenomen dat andere partijen kunnen
aansluiten.
Wel is destijds afgesproken dat er een Convenant binnenruimte
wordt opgesteld. Hierover hebben we niets meer gehoord.
Wethouder zal navraag doen. Leden themagroep
Toegankelijkheid benadrukken dat wanneer gemeente gelden
beschikbaar stelt voor nieuwbouw en/of renovatie, dat zij eisen
dient te stellen aan de toegankelijkheid. Voorbeeld van de
verbouwde bibliotheek wordt gegeven. Bibliotheek was volledig
toegankelijk, maar na de verbouwing helaas niet meer. Zoiets
mag in de toekomst niet meer voorkomen. We moeten toe naar
een “inclusieve samenleving” waar iedereen mee kan doen.

Jeanny

15-06-2019

Wethouder

Wethouder
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Wanneer er een nieuw Convenant Binnenruimte ligt, zal ook de
ASD opgenomen worden in het bestaande Convenant.

Wethouder/
Voorzitter ASD

“Pad-vast” leden van Drempels Weg Uden is in een andere
gemeente deze alternatieve vorm getoond. We hebben zeer
stabiele en kei harde ondergrond gezien. Nu wordt in Uden ook
overal “pad-vast” gebruikt, maar het is nergens hard, slipgevaar
wegens losliggend grint, en grote gaten. Dit is niet conform het
ons getoonde product. Gemeente geeft dan bij klachten aan dat
dit wel met goedkeuring van de ASD-Uden gebeurd is, maar aan
dit materiaal zoals nu in Uden wordt gebruikt hebben wij geen
goedkeuring gegeven!
Punt van de communicatie is uitvoerig aan de orde geweest. Het
niet beantwoorden van mails en brieven is “not done” volgens
leden van de themagroep Toegankelijkheid.
Er liggen vele onbeantwoorde mails en brieven. Een voorbeeld is
onze vraag om een overzicht van de projecten die voor 2019
gepland staan. Deze komen voor een groot deel voort uit het
GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan). Eind 2018
eerste verzoek gezonden daarna in 2019 diverse verzoeken en
nog steeds geen antwoord! P. Schoneveld, nieuw hoofd afdeling
Ruimte verduidelijkt dat er meer projecten zijn, dan ambtenaren
om ze te kunnen uitvoeren. Daarbij dienen eerst de projecten
van 2018 helemaal te zijn afgerond. Derhalve is planning 2019
naar voren geschoven. Hij beaamt dat dit wel met de
themagroep gecommuniceerd had moeten worden.
H. Bouquet biedt aan dat hij intern navraag zal doen na de
onbeantwoorde stukken.
Afgesproken wordt dat M. Van der Steen een
afsprakenlijst/verslag zal maken voor de algemene zaken en H.
Bouquet voor de zaken betreffende de afdeling Ruimte.
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16.

17.

18.

Mini-symposium
“toegankelijk ontwerpen
zit nog niet in de lift” 1010-2019

Markstraat

Schouw VOP
(=Voetgangers
Oversteek Plaats)

Tot op de dag van vandaag alleen de tekening van MuzeRijk
ontvangen, verder niets!
We hebben 3 sprekers vastgelegd, die ook hun deelname
hebben bevestigd.
We hebben nog geen spreker, die de middag aan elkaar praat.
Reminder sturen aan de personen die zijn uitgenodigd hiervoor. Jeanny
Er wordt momenteel gewerkt aan lijst met gasten die we kunnen
uitnodigen. Alle leden themagroep zullen namen van personen,
Allen
met e-mail adres doorgeven aan Jeanny.
Daar de leden van de themagroep hebben aangegeven geen
nieuwe projecten aan te nemen, voordat er een reactie c.q.
antwoord is gekomen op alle openstaande mails en brieven en
gelet op het feit dat H. Bouquet zich heel positief heeft
opgesteld in het overleg van 22-05-2019 heeft Jeanny op
persoonlijke titel een reactie gegeven aan H. Bouquet op het
voorliggende plan.
Vanochtend is er een mail binnengekomen van H. Bouquet dat
hij graag samen met ons en met iemand van Visio wil kijken naar
de voorziening “geleidelijn” in de Marktstraat. Op aangegeven
data kan niemand van themagroep (ivm vakanties en andere
afspraken). Voorzitter ASD-Uden heeft aangegeven hierbij graag Jeanny
aan te sluiten. Mail sturen aan H. Bouquet en hem dit
mededelen.
Er wordt nog even gesproken of we andere personen
(ervaringsdeskundigen) uit moeten nodigen voor dit overleg.
Besloten wordt dit niet te doen.
Op 28-05-2019 plaatsgevonden. Hierbij aanwezig W. Voets van
de gemeente en Jan en Jeanny van onze themagroep.
De avond ervoor hebben Leen en Ans een schouw gedaan en
hun bevindingen doorgegeven.
* Op de “tastpaal” met de knop om de oranje knipperlichten
boven de weg in werking te stellen, zal een bordje met

10-06-2019

15-06-2019

04-06-2019
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pictogram bevestigd worden, zodat gebruikers van de VOP ook
weten dat ze op de knop moeten drukken.
* Het aantal seconden dat de oranje knipperlichten werken zal
met 5 seconden verlengd worden.
* De witte banen op het wegdek dienen opnieuw wit gemaakt te
worden.
* De verlaging in het trottoir aan de zijde van het gemeentehuis
ligt niet goed. Een rolstoeler rolt hier terug de rijbaan op. De
andere zijde van de weg is wel goed gemaakt.

19.

Bernhoven

20.

Woonvisie

21.

Germenzeel en scholen

22.

Land van
Ravensteinstraat (LvR) /
Hobostraat

Daarna gelopen naar de VOP Past. Spieringsstraat (nabij
zwembad). Duidelijk gemaakt dat de gebruikers van de VOP niet
gezien worden door de aankomende automobilisten, door de
geparkeerde auto’s. Met name kinderen en rolstoelgebruikers
op de VOP zijn ook niet zichtbaar, omdat ze wegvallen door de
dichtbij geparkeerde auto’s.
Wet zegt dat er binnen 5 meter van een VOP niet geparkeerd
Jeanny
mag worden. Doorgeven aan W. Voets.
Mail is verzonden aan de directie van Bernhoven.
Mail binnen gekomen over nieuwe contactpersoon cliëntenraad.
Doorsturen aan leden themagroep.
Hans en Jeanne
13-05-2019 hebben Jeanne en Hans een reactie gezonden aan I.
Van Lankvelt. Zij hebben als toehoorders de raadscommissie
vergadering bezocht. Er werd een toelichting gegeven op het
ambitie document. Er komt nog een uitnodiging voor
afzonderlijk overleg. Conclusie van de Raadscommissie was dat
ze te weinig tijd hadden voor dit onderwerp.
Mail ontvangen waarin uitnodiging staat voor
vervolgbijeenkomst.
Hans en Jeanne
Mail is verzonden. Daarna niets meer vernomen.
Tijdens overleg op 22-05-2019 is LvR nog kort ter sprake
geweest. Daar kregen we te horen dat LvR in de huidige vorm
niet is ontwikkeld om HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)

15-06-2019

15-06-2019

?
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23.

Sport & Beweegvisie
gemeente Uden

over te laten rijden. Ten tijde van het ontwerp van de huidige
LvR ging men ervan uit dat HOV over Pres. Kennedylaan
/Orgellaan zou gaan rijden.
28-05-2019 bijeenkomst geweest voor mensen met een
beperking.
Aanwezig namens gemeente wethouder Verkuijlen (deel), M.
Van der Weem, I. Kuypers. Namens ASD was Jeanny aanwezig.
2e helft juni vraag aan College om stuk in concept vrij te geven.
Basis is VSG-model (VSG = Vereniging Sport Gemeenten).
Uden richt zich op sportstimuleringsmodel en de
beweegvriendelijke leefomgeving.
Met als uitgangspunten: Gezondheid; meedoen (inclusieve
samenleving); actieve levensstijl.
Bewegen naar vermogen. Stimuleren van sport en bewegen
inwoners met een beperking / handicap.
Men is uitgegaan van 10% van het aantal inwoners van Uden dat
een beperking/handicap heeft. Terwijl landelijk altijd een
gemiddelde wordt gehanteerd van 17%. Dit wordt aangepast.
Grote groep personen met psychische beperking wordt niet
meegenomen in het beleid. Terwijl dit juist ook voor deze groep
heel erg belangrijk is.
- Vervoer nogmaals als aandachtspunt genoemd.
- Website Uniek Sporten, komt er ook voor Uden.
- Digitaal platform van 1 – 100 waarop het sport- en
beweegaanbod gevonden kan worden. Komen ook flyers, een
video op lokale TV, etc.
- Uitslag enquête verenigingen door platform mensen met een
handicap aan M. Van der Weem sturen.

Jeanny

15-06-2019

Dient budget-neutraal te zijn. Bestaande middelen voor dit doel
worden op een andere manier ingezet.
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24.
25.

Guus Beweegt je
Loopbrug Bernhoven
naar Cellostraat

26.

Maashorst

27.

Oudedijk Odiliapeel

28.
29.

Knuppelbrug
Hoevenseweg bushaltes

30.
31.

Verkeerseducatieplein
De Wiebert

32.

Inrichting buitenruimte
Flatwijk

Bijeenkomst programmaraad zal door J. Rutten bezocht worden.
Hans deelt mede dat hij een ontvangst bevestiging heeft
ontvangen van H. Oosterink, van een mail die hij in november
2018 heeft verzonden.
15-05-2019 hebben Hans en Jeanne een toelichting geven aan
de leden van de Gebruikersraad over “Naar een toegankelijke
Maashorst” (gezamenlijk met KMLB Landerd). Soort Programma
van Eisen. Is zeer positief ontvangen.

Jeanny

04-04-2019

17-06-2019 volgt een apart overleg met de beheerders over de
fietspaaltjes, die her en der staan.
Gebiedsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in
hun gebied.
B&W moet nu besluit nemen of er extra financiële middelen
worden vrijgemaakt. Nog niets vernomen.
Is klaar, maar niet toegankelijk voor rolstoelers.
In gesprek van 22-05-2019 deelde wethouder Verkuijlen mede
dat Heinsbergenstraat en Hoevenseweg een “fietsstraat” wordt.
Alles is rond.
Over advies aangaande bushaltes Hoevenseweg hebben we
niets meer vernomen.
Jan heeft informatie avond bezocht.
Helemaal afgehandeld. Brief was aan De Wiebert gezonden. Wij
hadden niets vernomen. Gemeente heeft geconcludeerd dat de
beschikbaar gestelde gelden op de juiste manier zijn besteed.
Hiermee is subsidie goed besteed. Project afgewikkeld.
28-05-2019 heeft voorzitter ASD de middag sessie bezocht. De
avond bijeenkomst is bezocht door Jan en Jeanny.
Het is aan de bewoners van de Flatwijk de keuze te maken hoe
zij de buitenruimte ingericht willen zien. Wij hebben
aangeboden zodra keuze gemaakt is, de tekeningen te willen
beoordelen. M. Kox heeft toegezegd t.z.t. de tekeningen toe te
sturen.

Hans en Jeanne

17-06-2019
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33.

MuzeRijk

34.

Bushaltes en perrons

35.

Centrumvisie

36.

ROG-vergadering Grave

37.
38.

Afkortingenlijst
Voortgang Themagroep
Toegankelijkheid

Tekening van binnenruimte MuzeRijk hebben we ontvangen, dit
naar aanleiding van gesprek met gebruikersgroep MuzeRijk in
juni 2018.
Tekening afgeven bij Hans en Jeanne.
Hiervan is een uitvoerige schouw gemaakt. Rapport destijds
aangeboden aan wethouder F. van den Berg. Er werd toen een
budget vrijgemaakt om een aantal bushaltes direct aan te
passen.
Bronkhorstsingel is niet aangepast, terwijl er wel tekeningen zijn
gemaakt.
Hoe is de stand van zaken nu? Deze vraag staat ook op onze lijst
van oktober 2018.
Eigenlijk is een evaluatie nodig, door overal weer ter plekke te
gaan kijken.
Gesprek aanvragen met R. Friebel.
Tijdens bestuurlijk overleg heeft Jeanny aan wethouder Van
Heeswijk gevraagd, waarom ASD-Uden in deze niet is gekend.
Wethouder gaf aan dat deze eerste bijeenkomst in Markant
puur voor ondernemers is, meer op visionair niveau. Verwezen
naar Convenant waarin staat hoe we met elkaar omgaan t.a.v.
processen en ontwikkelingen. Dat was niet van toepassing
volgens hem.
Daarna duidelijk gemaakt dat wij als themagroep
Toegankelijkheid vragen krijgen, omdat mensen horen van deze
avond en ons vragen of we hierbij betrokken zijn. Een informatie
aan de ASD-Uden was toch wel het minste dat had moeten
gebeuren, zodat we weten dat dit eraan zit te komen.
17-06-19 kan Jeanny de vergadering niet bijwonen. Helaas kan
niemand anders deze vergadering bijwonen. Doorgeven aan
secretaris ROG.
Opnieuw aan iedereen rondsturen.
Jeanny heeft aangegeven per eind 2019 te stoppen. Hans en
Jeanne geven aan dat ze, gelet op de uitkomst van het gesprek

Jeanny

15-06-2019

Jan

15-06-2019

Jeanny
Jeanny

04-06-2019
15-06-2019
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met de wethouder op 22-05-2019 en gelet op het feit dat we nu
nog niets vernomen hebben, per direct willen stoppen.
Er wordt uitvoerig, met teleurstelling en zorg met betrekking tot
de toekomst van de ASD-Uden over gediscussieerd, hieruit
wordt opgetekend:
* Geen gehoor bij de gemeente
* Samenwerking en communicatie met de gemeente
* Wethouders Openbare Ruimte niet aanwezig bij bestuurlijk
overleg
* Veel werk verricht als vrijwilligers, we krijgen er geen positieve
energie meer van.
* ASD is verplicht voor de gemeente, uiterlijke vertoning, het
moet. Maar van samenwerking geen sprake.

JA

Besloten wordt:
1. Een mail op te stellen voor bestuur ASD-Uden en hen te
melden dat we als groep gaan stoppen met onze
werkzaamheden.
2. Brief maken namens de groep aan Raad, College en
bestuur ASD-Uden. Waarin beweegredenen nader
worden omschreven.
3. Leden van TG Toegankelijkheid zijn bereid, mits bestuur
ASD-Uden dit wil, bepaalde projecten af te maken. Denk
aan o.a. Maashorst, MuzeRijk, Woonvisie, etc.
4. Mini-symposium in de Week van de Toegankelijkheid op
10-10-2019 wordt geannuleerd. Alles afzeggen.

Jeanny

04-06-2019

Hans en Jeanne

12-06-2019

Jeanny/Berna

15-06-2019

Jeanny Rutten
09-06-2019/11-06-2019
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