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

maandag 05 maart 2018
19.30 – 21.30 uur
gemeentehuis Uden, 1.46 (te bereiken via de zij-ingang van het gemeentehuis!)

Aanwezig:
Naam
Hans Elbers
Diny de Groot
Mignon van den Wittenboer
Hans Koster
Jasper Vos
Rob Langenberg
Erik van Putten
Iris Arts

Recreatievorm
wandelen
wandelen
natuur
natuur
jeugd
jeugd
MTB
paardrijden

Lid (L)
L
L
L
L
L
L
L
L

bewoners
bewoners
bewoners
fietsen
fietsen
honden
honden
Recreatievorm
MTB

Organisatie, aangesloten bij
WSV De Osse Maaskant
geen
Maashorst Natuurvrienden
Maashorst Natuurvrienden
Scouting Nistelrode
Scouting Heesch
MVTO (TGCC Oss)
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)
Initiatief Zeeland
Dorpsraad Herpen
Dorpsraad Nistelrode
Fietsforum Uden
Fietsforum Uden, ttv Uden, NTFU
geen
geen
Organisatie, aangesloten bij
individueel

Recreatievorm
MTB
bewoners

Organisatie, aangesloten bij
MVTO (TWC Volkel)
Dorpsraad Berghem

Lid (L)
L
L

Ronald Bouwman

paardrijden

Jeanne Joosten

MMBoH

Hans Joosten

MMBoH

Chiel Timmers

bewoners

Christ Dirks
Piet Derks
Arie Kemps
Toine Smits
Frank van Driel
Maarte Nuijen
Daan van Hal
Naam
Mari School vervangt John van
den Heuvel
Afwezig:
Naam
John van den Heuvel
Bert van Deurzen

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
PL
PL

1. Opening en mededelingen
Artikel uitbreiding begrazingsgebied
-

Een aantal hebben het artikel al op hun website gezet. Een aantal anderen zal dat nog doen.

Signalen over kapotgereden wandelpaden
-

Er is een aantal padvast paden aangelegd. Deze moeten nog uitharden. Als er overheen gefietst
of met het paard wordt gereden, dan gaat het pad kapot. Dan wordt het lastig voor invaliden.
Hans geeft aan behoefte te hebben aan inzicht in wat voor soort paden er in de Maashorst zijn:
verhard, half verhard en onverhard en wat voor soort onderhoud dit dan nodig heeft: eerste
orde onderhoud, tweede etc.

Signalen over menkarren op ecoduct A50
-

De aanwezigen komen er niet uit, waar dit over gaat. Janny zal navraag doen en dan dat
mailen. (actie 1.) Antwoord na navraag: De boswachter van Staatsbosbeheer heeft de menkar
een keer gezien op het ecoduct aan kant van Herperduin. Een aantal menners heeft een sleutel
van slagbomen gekregen van Oss, dus misschien zijn ze op deze manier het gebied van het
ecoduct in gegaan.

Overige punten mbt signalen
-

Het verzoek is om vóór de vergadering meer informatie te hebben over een signaal, zodat een
ieder het beter kan voorbereiden.
Als er een melding of signaal is dan meteen dit terugkoppelen naar de betreffende
gebruikersgroep, die hier meteen een antwoord op kan geven.

Hondenuitlaatgebieden
-

Dit is besproken met de projectleider van de gemeente Uden en de beheerder van Landerd. Het
was een goed gesprek. De beheerder gaat bekijken of aan de kant van Landerd ook nog een
hondenuitlaatgebied kan komen.
Verzoek is als er nieuwe projecten worden voorbereid, dan graag iedereen op de hoogte stellen.
Geldt niet alleen voor hondenuitlaatgebieden.
Proeven met de honden hebben plaatsgevonden. De universiteit is bezig om het rapport af te
ronden. Verwachting is dat het medio april gereed is. De Gebruikersraad wil graag het rapport
hebben.

2. Vaststellen verslag Bijeenkomst 22 jan 2018
-

Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
o Het zou handig zijn als van de Maashorst een interactieve kaart komt. Hierop kunnen we de
knelpunten zetten en er kan opgezet worden welke projecten in de pijplijn zitten. Bv de
projecten van de gemeenten.
o Hoe gaan we verder met de knelpunten? De afspraak was dat iedereen zou kijken naar
welke knelpunten hij/zij nog besproken wilde hebben. Hier is niet op gereageerd. Wel zijn
er aanvullingen van een paar deelnemers gekomen. De volgende afspraken worden
gemaakt:
▪ Als je het niet eens bent met de oplossing voor een bepaald knelpunt dat geef je dat
vóór 1 april aan bij Hester. Wij gaan er van uit dat waar niet op gereageerd is, dat
iedereen het eens is met de voorgestelde oplossing. (actie 2.1)
▪ Hester gaat met iedere gebruikersgroep de knelpunten verder concretiseren.(actie`2.2)
▪ Iedereen denkt na over de manier waarop we kunnen prioriteren. (actie 2.3)

Op 9 mei a.s is het volgende reguliere overleg en dan moet de Gebruikersraad het eens zijn over het
voorstel dat naar het Stichtingsbestuur wordt gestuurd
o
o

Niet alle opmerkingen van het Gehandicaptenplatfporm zijn verwerkt in het stuk over de
knelpunten. Hans neemt dit op met Hester. (actie 2.4)
Als er tochten zijn, melden bij het PB.(actie 2.5) Dan kan daar een kalender van gemaakt
worden en op elkaar worden afgestemd. Indien wenselijk kan een ranger worden geregeld.

3. Invulling inloopbijeenkomst 4 april
-

-

Centrale presentatie, die twee keer gegeven wordt om 19.30 en 20.30 uur. Liefst in de
Raadszaal (Janny informeert of de Raadszaal ook beschikbaar is. (actie 3.1 Janny)) In de
presentatie geeft Stichting Maashorst in uitvoering (programmabureau) Informatie gegeven wat
er is gebeurd in de Maashorst en vooral wat er staat te gebeuren. Beleid en uitvoering.
Vervolgens zal Iris vertellen wat de Gebruikersraad is en hoe ze werkt. Per gebruikersgroep een
lid voorstellen.
Informatiemarkt waar de gebruikersgroepen per tafel informatie geven over werkwijze en
knelpunten. Vragen of de mensen de knelpunten herkennen. Eventueel aanvullingen doen op de
knelpunten.
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-

Interactief. De bezoekers aanspreken en vragen stellen. Doorvragen. Uitnodigen om positieve
dingen te zeggen. Laten weten dat ze gehoord worden.
Aan de bezoekers laten zien, bij wie ze terecht kunnen, als ze met een probleem zitten.
Dezelfde layout op de tafels. Verzoek is om bordjes per gebruikersgroep te maken.
Badges
Format voor de bijeenkomst uitschrijven met een draaiboekje (Actie 3.2 Janny).
Publicatie in de gemeentelijke bladen en via social media. De leden van de Gebruikersraad
zetten ook hun kanalen in, om de uitnodiging door te sturen.
Wat moet de slogan zijn voor die avond: De Maashorst waar gaan we naar toe? Maashorst in
beweging. Genieters van de Maashorst. Samen in de Maashorst (iets van verbinding). Daaronder
een tekstje wat ze kunnen verwachten van de avond. Als leden nog een idee hebben over een
slogan mailen ze die naar Janny (actie 3.3. allen).
Plattegrond van de Maashorst, met een stickertje waar een probleem is.
Als mensen een vraag hebben, waarop iemand geen antwoord kan geven, dan deze vraag op een
kaartje laten zetten.
Iedereen houdt zelf bij wat voor vragen en opmerkingen er gemaakt zijn.
Ook informatie geven over de materialisatie waarvoor gekozen is. Wat is padvast, waart het
voor bestemd is en wat de doelgroepen zijn die er voor gebruik kunnen maken.
Als gebruikersraad laten zien dat het functioneert. Dat is belangrijk voor de politiek.
Ook de beheerders uitnodigen, die kunnen ook allerlei informatie verstrekken.
Ook Ark uitnodigen, want er zal ongetwijfeld toch behoefte zijn om informatie te krijgen over
de wisent.
Als het draaiboek wordt rondgemaild, reageert iedereen hier per ommegaande op. (actie 3.4
allen) Als het veel opmerkingen zijn, kan 19 maart benut worden om het door te spreken,
anders kan 19 maart vervallen.

-

-

4. Rondvraag
-

De volgende reguliere vergadering is op 9 mei. Dan wordt het voorstel voor de knelpunten
besproken. De vraag is of er dan nog tijd is om andere zaken te bespreken. Als je toch iets hebt,
mail naar het Programmabureau vóór 15 april.(actie 4.1 allen) Als er punten binnen komen, zal
de agendacommissie bij elkaar komen om te bespreken, wat met deze punten wordt gedaan.
Het is handig om data te plannen voor de agendacommissie (actie 4.2 Janny)
De opmerking is dat poortjes in het raster moeten gehandhaafd blijven bij het vervangen van
het raster. Het antwoord is dat is ook het uitgangspunt. Bij de uitbreiding van het raster duikt er
een probleem op. De bedoeling was om bij de paden een poortje te maken. Echter er zijn veel
meer paden, dan op de officiële kaarten staan. In de loop van de tijd zijn er veel meer paden
bij gekomen. Hierdoor kunnen mensen het gevoel krijgen, dat hun pad wordt afgesloten. Dus
dan moeten we hierover communiceren: Bij de uitbreiding van het raster wordt rekening
gehouden met het officiële wandelknooppuntennetwerk en met de aangelegde routes voor
MTBers en Ruiters/menners. Aan de gebruikersraad is gevraagd wijzigingen in de routes (vnl
MTB) door te geven zodat de kaart (inventarisatiekaart Maashorst) hierop aangepast kan worden
en dit doorgegeven kan worden aan diegene die het raster plaatst. Om dit proces te
vergemakkelijken heeft Hester kaarten laten maken en toegestuurd aan de gebruikersraad
waarop elke route afzonderlijk staat afgebeeld met raster en poortjes. Aandachtspunt in deze is
dat het raster dat nu verplaatst en geplaatst wordt (noemen we even raster 2018) nog niet in
lijn loopt met het beoogde raster op de kaart, dat is nl pas het eindbeeld wanneer alle gronden
verworven zijn e.d.. Idee is om het raster 2018 ook op kaart weer te geven, zodat de huidige
locaties van het raster voor iedereen zichtbaar wordt.

-

Actiepunten
Actiepunt

Actie

door

1

Navraag doen over welk ecoduct de menkarren
gaan.
Als je het niet eens bent met de oplossing voor
een bepaald knelpunt dat geef je dat vóór 1

Janny

Wanneer
gereed
z.s.m.

allen

Vóór 1 april

2.1
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april aan bij Hester. Wij gaan er van uit dat
waar niet op gereageerd is, dat iedereen het
eens is met de voorgestelde oplossing.
2.2

Hester gaat met iedere gebruikersgroep de
knelpunten verder concretiseren.

2.3

Nadenken over de manier waarop we kunnen
prioriteren.
2.4
Niet alle opmerkingen van het
Gehandicaptenplatfporm zijn verwerkt in het
stuk over de knelpunten. Hans neemt dit op
met Hester.
2.5
Melden bij Hester als er tochten in het gebied
wordt georganiseerd. Input voor kalender.
3.1
Regelen raadzaal voor presentatie
3.2
Format en draaiboek maken voor 4 april
3.3
Bedenken slogan
3.4
Reageren op draaiboek
4.1
Dringende agendapunten voor de vergadering
van 9 mei
4.2
Data plannen voor agendacommissie
Uit vergadering van 22 januari 2018
1h
Nadenken over een onafhankelijk voorzitter.
Aan welke eisen moet deze voldoen (profiel)?
Hoe kan een voorzitter worden gevonden?
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allen

april

allen

Vóór 1 april

Hans

z.s.m.

allen
Janny
Janny
allen
allen
allen

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
Vóór 15 april

Janny

z.s.m.

allen

Vóór 13 april

