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Geacht college,

In het algemeen is er een goede samenwerking met de gemeente en zijn er verbeteringen bij
het uitvoeren van voorzieningen op het terrein van de ASD-werkgroep BTB. Maar er is ook
nog veel te doen waarbij de volgende punten er hinderlijk uitspringen.
De Adviesraad Sociaal Domein Oss adviseert u de varkensruggen en geleidelijnen aan te
passen zodat Oss een inclusievere samenleving wordt.

Ten eerste
Het betreft alle beton grijze verticale elementen in de openbare ruimte; de varkensruggen op
parkeerplaatsen-vóór vuilniscontainers en de pylonen op trottoirgebieden etc. etc,
Door de Werkgroep BTB van de ASD-Oss is reeds jarenlang het advies gegeven om deze voor
visueel beperkten hindernissen in de contrasterende kleur fel wit ( RAL 9016) te bestellen.
Tot op heden heeft dit géén gehoor gekregen bij de gemeentelijke afdelingen, die daarover
gaan, De tussenruimten tussen die elementen zou minimaal 1.20 meter moeten zijn.

Ï,v.m. deze onveilige situaties en meerdere valpartijen met fysieke- en materiële schade
verzoeken wij z.s.m. respons c.q. actie.
Ten tweede
Het betreft alle niet aan de norm voldoende zgn. geleidelijnen in de hele gemeente.
De door de Werkgroep BTB van de ASD-Oss gegeven adviezen over de steenvorm van de
geleidelijnen zijn door de daartoe verantwoordelijke ambtenaren niet serieus genomen,
Zelfs in nieuwe projecten worden de geleidelijnen niet volgens de internationale norm
gerealiseerd. De door de provincie bij bushalten gerealiseerde lijnen voldoen wel!
Oogvereniging Nederland vindt de zgn, "esthetische" lijnen in de gemeente Oss "verwerpelijk".

Wij adviseren u bij renovatie van straten en in nieuwe projecten te werken volgens de
internationale norm ISO 23599:2OI2
De Adviesraad Sociaal Domein ziet uw antwoord met belangstelling tegemoet.
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