Verslag voor de vergadering van de Gebruikersraad
Datum:
Tijd:
Plaats:

maandag 22 januari 2018
19.15 – 21.30 uur
gemeentehuis Oss, Titus Brandsmazaal

Aanwezig:
Naam
Hans Elbers
Diny de Groot
Mignon van den
Wittenboer
Hans Koster
Jasper Vos
John van den Heuvel
Iris Arts
Ronald Bouwman
Jeanne Joosten
Hans Joosten
Chiel Timmers
Henny Dekker
Bert van Deurzen
Bert van Deurzen
vervangt Piet Derks
Arie Kemps
Bert de Bruin ipv
Christ Dirks
Toine Smits
Frank van Driel
Maarte Nuijen
Sandy Bouwman
Naam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.

1.
2.
3.
4.

Mari School vervangt
Erik van Putten
Afwezig:
Naam
Piet Derks
Rob Langenberg
Erik van Putten
Christ Dirks

Recreatievorm
wandelen
wandelen
natuur

Organisatie, aangesloten bij
WSV De Osse Maaskant
geen
Maashorst Natuurvrienden

Lid (L)
L
L
L

natuur
jeugd
MTB
paardrijden
paardrijden
MMBoH
MMBoH
bewoners
bewoners
bewoners
bewoners

Maashorst Natuurvrienden
Scouting Nistelrode
MVTO (TWC Volkel)
St. Ruiters&Menners Herperduin/Maashorst
St. Ruiters&Menners Herperduin/Maashorst
Gehandicapten platform Drempels weg, Uden
Gehandicapten platform Drempels weg, Uden
Gebiedsplatform Uden Buiten (Dorpsraad Uden)
Wijkraad Oss-Zuid
Dorpsraad Berghem
Dorpsraad Herpen

L
L
L
L of PL
PL of L
L
L
L
PL
L
L

bewoners
bewoners

Dorpsraad Nistelrode
Initiatief Zeeland

L
L

fietsen
fietsen
honden
honden
Recreatievorm

Fietsforum Uden
Fietsforum Uden, ttv Uden, NTFU
geen
geen
Organisatie, aangesloten bij

MTB

individueel

L
L
L
L
plaatsver
vangend
lid (PL)
PL

Recreatievorm
bewoners
jeugd
MTB
bewoners

Organisatie, aangesloten bij
Dorpsraad Herpen
Scouting Oss
MVTO (TGCC Oss)
Initiatief Zeeland

Lid (L)
L
L
L
L

Toehoorders
Rein van Moorselaar
Johan Ruurlink (VN ambassadeur voor toegankelijkheid van mindervaliden)

1. Opening en mededelingen
a. Vertegenwoordiging van de gebruikersraad.
- Hay Hendriks stopt er mee. Iris en Ronald zijn de vaste leden. Marleen van de Horst is de
plaatsvervanger.
- Wijkraad Oss. Henny Dekker is vandaag voor het laatst aanwezig als lid. Bert van Deurzen en
Henny ruilen als lid en plaatsvervangend lid.
- Christ Dirks wordt deze vergadering vervangen door Bert de Bruin
- Sandy Bouwman heeft zich aangemeld als vertegenwoordiger van de hondenbezitters en
komt daarmee Maarte Nuijen ondersteunen.
b. 4 april inloopbijeenkomst;
extra gebruikersraad
- 5 maart voorbereiden om 19.30 uur.
- 19 maart reservedatum voor de voorbereiding.
c. Waar staan we
Proces van 23 okt ‘17 tot nu: zie knelpuntentabel (bijlage bij verslag):
- De rijen in dezelfde kleur als gebruikersgroep: zijn klaar! Knelpunt is opgelost of wordt niet
opgelost/aangepakt/veranderd
- De rijen in licht groen: uitgezet bij beheerders; laatste stand van zaken staat vermeld;
update volgt, doorlopend proces.
- De rijen in wit staan vandaag geagendeerd, zie bijlage 3 en 4 bij agenda van 22 jan 2018.
d. Motie van Landerd.
Het BRT heeft op 24 november jl. vergaderd Zij hebben besloten dat het verbreden van de
fietspaden moet worden meegenomen in de recreatievisie.
e. Stormschade
Wat te doen met stormschade. Melden bij info@demaashorst.nl en dan zet Hester het door naar
de beheerders.
f. Organisatie
Actie
Graag aandacht voor het Doel en werkwijze gebruikersraad. Dit wordt als reminder met het
verslag meegestuurd. Graag nog een keertje doorlezen.
g. Dorpsraad Berghem
De dorpsraad Berghem houdt openbare vergaderingen en Bert nodigt het programmabureau uit
om een keer iets te vertellen over de Maashorst. Bert geeft door wat de data zijn en welk
onderwerp hij wil behandelen. Hester kijkt dan wie het beste dan een presentatie kan geven.
h. Volgende gebruikersraad in mei
- Samenstellen en benoemen van een agendacommissie;
- Onafhankelijk voorzitter of een voorzitter uit eigen kring
Besluit:
Er wordt een agendacommissie ingesteld om de vergaderingen voor te bereiden. De
agendacommissie bestaat uit de afgevaardigden in de RvA, plus de secretariële ondersteuning,
die vanuit het programmabureau wordt geleverd.
Actie
Een ieder denkt na over een onafhankelijk voorzitter. Aan welke eisen moet deze voldoen
(profiel)? Hoe een voorzitter kan worden gevonden. Inbreng mailen vóór 13 april 2018.
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2. Actiepunten vorige keer
a. Afvaardiging in RvA
Na een spannende verkiezing is de uitslag:
Iris Arts en Toine Smits nemen deel aan de Raad van Advies. Piet Derks is plaatsvervanger.
b. Hondenlosloopgebieden
Op de kaart staan de zoekgebieden. De opmerkingen hierbij zijn:
- Geen hondenuitlaatgebied aan een weg die wordt afgesloten (Slabroekse weg). Het
hondenuitlaatgebied moet bij een parkeerplaats liggen. Het is beter om dit zoekgebied te
verplaatsen.
- Een groter hondenuitlaatgebied ten noorden van Uden, die heel aantrekkelijk is met een
poel, zodat de mensen hier met de honden gaan wandelen en niet verder het gebied in
gaan.
- Bij de Palmstraat is ook een te klein zoekgebied. Ook beter, als die groter is.
- Het langwerpige zoekgebied bij Uden loopt precies langs het mountainbikepad, waardoor de
honden op het mountainbikepad rennen. Hier een raster tussen zetten.
- Ook aan de kant van Zeeland een hondenlosloopgebied creëren.
Actie
-

Hester bespreekt met Wim Althuizen en Jos de Looijer bovengenoemde punten. En komt hier
volgend overleg op terug.

3. Knelpunten
a. Knelpunten die raakvlak hebben met proces en beleid (Bijlage 4)
Deze gaan niet ter besluitvorming naar bestuur. Er ligt namelijk al een bestuurlijk besluit onder
deze onderwerpen (Maashorst manifest, IBeP en Tussenevaluatie). De items worden (voorlopig)
niet opnieuw ter discussie gesteld.
Rein ligt toe dat de gemeenteraden hebben besloten:
- Vasthouden aan ambitieniveau
- Balans tussen recreatie en natuur. Hoe ga je met elkaar om, zodat iedereen van de
Maashorst kan genieten. Daar moet de Gebruikersraad ook op toe zien. De Gebruikersraad
bereikt het meeste als iedereen het met elkaar eens is.
- Gemeenteraden willen 3 dingen
o 1-loketgedachte (afgestemde APV, evenementenbeleid)
o Besturingsmodel (governance), ten dienste van de Maashorst. Gebruikersraad
moet dichter op de uitvoering zitten.
o Financiën, meerjarig financieel commitment.
De rol van de gebruikersraad is operationeel. Rein’s oproep: Ga praten over de fysieke dingen.
Leer dingen parkeren. Anders wordt het lastig om efficiënt te vergaderen.
Besluit
De procespunten blijven staan en op het moment van de evaluatie, kunnen deze punten
terugkomen. Dit jaar wordt dit niet meer besproken.
b. Fysieke knelpunten
Zie bijlage 3.
Deze knelpunten moeten nader uitgewerkt worden om inzicht te krijgen in de kosten voor het
wegnemen van het knelpunt. Zijn de kosten zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt dan kan een
prioritering plaatsvinden welke knelpunten binnen het beschikbare budget in 2018 opgelost
kunnen worden. Budget bedraagt € 50.000 (€ 20.000 voor het aanleggen van de
hondenlosloopgebieden en € 30.000 voor het verbeteren van de routes)
Actie:
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Vanaf punt 15 doorgeven over welke punten je nog iets wilt zeggen en wat je daarover wilt
zeggen, zodat we weten over welke punten we de volgende keer moeten praten. Probeer zo
goed als mogelijk te concretiseren. Ook op de eigen punten reageren, anders vallen deze weg.
Vóór 19 feb dit mailen naar Hester.
4. Afsluiting
Actiepunten
Agendapunt
1f

Actie

door

graag aandacht voor het Doel en werkwijze
gebruikersraad. Dit wordt als reminder met het
verslag meegestuurd. Graag nog een keertje
doorlezen.
Nadenken over een onafhankelijk voorzitter.
Aan welke eisen moet deze voldoen (profiel)?
Hoe kan een voorzitter worden gevonden?

allen

Wanneer
gereed
Vóór 5 maart

allen

Vóór 13 april

2b

Met Wim Althuizen en Jos de Looijer
opmerkingen over de hondenlosloopgebieden
bespreken.

Hester

Vóór 5 maart

3b

Vanaf punt 15 doorgeven over welke punten je
nog iets over wilt zeggen en wat je daarover
wilt zeggen, zodat we weten over welke
punten we de volgende keer moeten praten.
Probeer zo goed als mogelijk te concretiseren.
Ook op de eigen punten reageren, anders
vallen deze weg. Reactie mailen naar Hester.

allen

Vóór 19 feb

1h
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