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

woensdag 13 feb 2019
19.30 – 22.00u
gemeentehuis Oss Titus Brandsmazaal

Aanwezig:
Naam
Hans Elbers
Christ Dirks
Mignon van den Wittenboer
Hans Koster
Erik van Putten
Mari School
Iris Arts
Rob Landweer
Jasper Vos
Jeanne Joosten
Hans Joosten
Bert van Deurzen
Chiel Timmers
Arie Kemps
Toine Smits
Frank van Driel

Recreatievorm
wandelen
wandelen
natuur
natuur
MTB
MTB
paardrijden
paardrijden
jeugd
MMBoH
MMBoH
bewoners
bewoners
bewoners
fietsen
fietsen

Organisatie, aangesloten bij
WSV De Osse Maaskant
individueel
Maashorst Natuurvrienden
Maashorst Natuurvrienden
MVTO (TGCC Oss)
individueel
St. Ruiters & Menners
St. Ruiters & Menners
Scouting Nistelrode
Gehandicapten platform Drempels weg, Uden
Gehandicapten platform Drempels weg, Uden
Dorpsraad Berghem
Gebiedsplatform Uden Buiten (Dorpsraad Uden)
Dorpsraad Nistelrode
Fietsforum Uden
Fietsforum Uden, ttv Uden, NTFU

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

Afwezig:
Naam
Piet Derks
Maarte Nuijen
John van den Heuvel
Rob Langenberg
Ronald Bouwman

Recreatievorm
bewoners
honden
MTB
jeugd
paardrijden

Organisatie, aangesloten bij
Dorpsraad Herpen
individueel
MVTO (TWC Volkel)
Scouting Heesch
St. Ruiters & Menners

Lid (L)
L
L
L
L
L

1) Opening
Wijziging agenda
Het agendapunt over de toekomstige governance wordt eerst besproken; daarna wordt de
agenda gevolgd.
2) Toekomstige governance
Harry van der Burgt geeft een toelichting op de huidige stand van zaken. Het voorstel ligt
vandaag niet voor aan de gebruikersraad, omdat het eerst naar de colleges gaat volgende
week. Indien zij akkoord zijn wordt het voorstel vrijgegeven voor inspraak. Op 18 maart is
er een informatieavond voor de gemeenteraadsleden. Eind maart kan de gebruikersraad een
reactie inbrengen. In april besluiten de colleges en in mei de gemeenteraden. Een zorgpunt
van de gebruikersraad is de omgang met beleidsaspecten die net buiten de IBeP grens
vallen, maar wel van invloed zijn op het natuurgebied. Daarnaast moet voorkomen worden
dat altijd dezelfde partijen meepraten en beslissen; voorkom willekeur in de
besluitvorming.

3) Mededelingen en ingekomen stukken
o

Verzoek om fiets- of wandelpad in het Loo Nistelrode
Een individuele vraag die is binnengekomen bij het programmabureau naar de
mogelijkheid om in de Loo in Nistelrode een wandel of fietspad te realiseren. De
vraag is vervolgens bij Bernheze neergelegd. De gemeente hanteert de lijn dat een
zandpad op grote afstand van de Maashorst niet wordt (half)verhard met
Maashorstmiddelen. Deze locatie ligt wel in de rand van de Maashorst. De vraag is of
de gebruikersraad het verzoek wenselijk acht en middelen wil inzetten. De
gebruikersraad legt het initiatief terug bij de gemeente (Actie PB). Wens is bij de
vertegenwoordigers van de fietsers niet bekend en gaan niet aan individuele
verzoeken voldoen.

o

Aanleveren agendapunten
De gebruikersraad kan onderwerpen aanleveren bij de agendacommissie die 2
weken voor een bijeenkomst bijeenkomt (aanleveren vóór 17 april). De
gebruikersraad ontvangt verder de vastgestelde verslagen van de Raad van Advies.

o

Budget GB 2019
De nieuwe governance moet helderheid bieden in de begroting voor de nieuwe
organisatie en daarmee ook voor het budget voor de gebruikersraad. In het Jaarplan
2019 staat een budget voor €10.000 opgenomen voor de recreatieve infrastructuur.
Restant van 2018 komt daar nog bij.

4) Vaststellen verslag Bijeenkomst 14 nov 2018
Pag 2 onder kopje ‘Terugkoppeling Besluit St. MIU voorstel Ruiters en Menners’: besluit St. MIU van
22 oktober niet opnemen in verslag, omdat terugkoppeling met de St. R&M nog niet is geweest.
Verslag wordt hierop aangepast.
Nav pag 4 geplande Whisky hoeve wordt afgesproken dat de gebruikersraad een zienswijze indient
waarin duidelijk verwoord wordt dat dit initiatief van invloed is op het natuurgebied De Maashorst
en met name de belangen van bewoners raakt. De vertegenwoordiging van de MTB kan zicht hierin
niet vinden en vindt het een zaak van de gemeente.
Nav het verslag ziet de gebruikersraad graag een laatste stand van zaken rondom het onderzoek van
wisent-recreant (actiepunt PB).
Terugkoppeling actiepunten:
▪
rondweg Uden (antw gem Uden fietsers versus landbouwverkeer): de gemeente Uden geeft
aan het Gebiedsplatform Uden Buiten geïnformeerd te hebben waarom de gemeente besloten
heeft om het landbouwverkeer over dit fietspad/weg voor fietsers te leiden
▪
poelen hondenlosloopgebied (onderzoek Slabroek): de gemeente Uden geeft aan alle
betrokken partijen geïnformeerd te hebben dat via grondwaterstand meting is vastgesteld dat
een poel niet gerealiseerd kan worden. In zomerperiode was de grondwaterstand ca. minus
2m beneden maaiveld. Om dan een natuurlijke situatie te creëren moet een veel te groot
gebied afgegraven worden. Dit is ook al eerder met alle betrokken partijen gecommuniceerd.
▪
fietspad Achter de Berg (reactie gem Bernheze): Samen met de vrijwilligers die namens de
VVV het fietsroutenetwerk in Bernheze controleren, inventariseer de gemeente welke knele/o verbeterpunten er zijn. Op basis daarvan beoordeelt de gemeente of verbetering
wenselijk/mogelijk is, en zo ja hoe en met welke consequenties. Toine Smits wordt hierbij
betrokken. Dorpsraad Nistelrode heeft de gemeente meegegeven dat alleen verharding een
oplossing biedt irt het landbouwverkeer.
Het verslag wordt met genoemde wijzigingen vastgesteld.
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5) Raad van Advies
In de raad van advies van 19 feb a.s. wordt de recreatievisie besproken. De gebruikersraad heeft
t/m 13 feb hierop kunnen reageren. In een tabel wordt zichtbaar welke opmerkingen leiden tot
aanpassingen van de recreatievisie. Deze tabel krijgt de gebruikersraad nog toegestuurd (Actiepunt
PB)
6) Bespreekpunten
a. Uitvoering
Hondenlosloopgebieden
Voorstel is niet gereed en bij afwezigheid van de vertegenwoordiging van de hondenbezitters wordt
dit item niet besproken. Zodra voldaan is aan de wet- en regelgeving en de benodigde onderzoeken
gedaan zijn, kan het voorstel opnieuw ingebracht worden. Dit proces kan tevens dienen als
evaluatie tbv nieuwe governance waarbij de community meer kan meedenken, meepraten en
meedoen. Verwachtingenmanagement is hierbij een must.
Duofietsen en paaltjes midden op het fietspad
Niet alle locaties zijn inmiddels aangepakt. Volgens de gebruikersraad zouden de beheerders met
een voorstel komen voor een uniforme aanpak zoals afgesproken op bijeenkomst in najaar 2017. Dat
is niet gebeurd. Beheerders bekijken situatie ter plekke en beoordelen welke doorgang aangepast
kan worden mede gelet op ongewenst verkeer dat daarmee toegang wordt verschaft. Afgesproken
wordt dat de beheerders een beroep kunnen doen op Hans Joosten en Toine Smits en Chiel Timmers
om hierin mee te denken. Komt volgende keer terug op de agenda (actiepunt)
b. Huishoudelijk reglement tbv efficiënter vergaderen GB
Een voorzet vanuit Dorpsraad Nistelrode maar niet afgestemd met werkgroep zoals vorige keer
besproken. Afgesproken wordt dat het voorstel ingekort wordt en geschreven wordt naar nieuwe
governance; De werkgroep bepaalt het proces irt de governance. Voorstel komt volgende keer op de
agenda waarop de gebruikersraad kan reageren.

7) Rondvraag, Afspraken en Afsluiting
•

•

•

•

•
•

Wanneer komt rapport van de MMBoH aan de orde? Hans Joosten licht toe dat het eerder
geagendeerde rapport tegenstrijdigheden bevatte dat niet was kortgesloten met Hans en
Jeanne. Een voldragen voorstel komt de volgende keer op de agenda.
Hoe is de verbinding met de achterban van de MMBoH? Alle platforms binnen de 4
gemeenten zitten in de mailinglist en krijgen de stukken toegestuurd. Dat betekent niet
dat elk platform reageert (meestal ivm tijdgebrek).
Status aanpassen IBeP? Zodra uitgangspunten vanuit het BRT helder zijn kan dit uitgevoerd
worden. Uitgangspunten vwb recreatie is reeds bekend: besluiten BRT obv tussenevaluatie
2017
Onderzoek wisent-recreant; er zijn tot op heden geen MBT proeven gedaan. Ook de Raad
van Advies wil inzicht in de onderzoeken. De stand van zaken worden opgevraagd bij Ark
(Actiepunt PB)
In de RvA zal vermeld worden dat de gebruikersraad een advies wil indienen over de
whiskyhoeve
De agendacommissie wordt gevraagd de vergaderplanning beter op elkaar af te stemmen.
Opgemerkt moet worden dat de gebruikersraad het verslag van de RvA pas ontvangt
wanneer deze is vastgesteld. De RvA vergadert een week na de gebruikersraad. Het verslag
van de RvA wordt meegezonden met het concept verslag van de gebruikersraad.
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Actiepunten
Actiepunt
1
3
4
5
6

Actie
Agendapunten voor de vergadering van 08 mei
Terugkoppeling RvA vast agendapunt GB
Verzoek om fiets- of wandelpad in het Loo
Nistelrode
Inzicht in begroting
Stand van zaken rapport wisent-recreant
Pva combi wisent en recreant toesturen aan
gebruikersraad
Tabel opmerkingen GB op recreatievisie
toesturen aan gebruikersraad
Hondenlosloopgebieden voorstel

door
allen
Hester uitgezet bij
Bernheze
Janny-Harry
Hester uitgezet bij
Ark en versturen aan
GB
Hester

7

Voorstel MMBoH over toegankelijkheid
Verslagen RvA toesturen aan GB
Advies GB inzake Whisky-stokerij

Maarte Nuijen Hester
Beheerders en Hans,
Toine en Chiel
Werkgroep: Mannus,
Iris, Erik en Arie
Hans en Jeanne
Hester
Mannus, Arie

3

Onderbouwing grondwaterstand Slabroek irt
poel hondenlosloopgebied

Hester uitgezet bij
Uden

Uniforme aanpak verbreden doorgangen
(duofiets/paaltjes fietspad)
Huishoudelijk regelement
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Wanneer gereed
Vóór 17 apr
continu
gedaan
08 mei
gedaan
gedaan met
verslag
08 mei
08 mei
08 mei
08 mei
continu
Inspraakperiode
bestemmingsplan
procedure
gedaan

