Vergadering Werkgroep BTB
Agenda 19 mei 2021
Anton Jurgenszaal in het gemeentehuis
Met in achtneming van de door de RIVM
voorgeschreven persoonlijke beschermingsmaatregels.
Van 10 tot 12 uur

Agenda
1. Opening
Rondje langs iedereen om te horen hoe het gaat.
2. Mededelingen
Tot mijn ellende heeft geen van de mensen, die ik benaderd heb gereageerd op mijn mail; ga dus
“smerige” mailtjes zenden.
3. Ambtelijk Overleg met Sjef Hoogstede (Kwaliteitsadviseur openbare ruimte) ± 11 uur
4. Wat speelt er in Oss en in de diverse dorpen?
- Walkwartier afzettingen- eerste tekeningen bouw zelf – looproutes tijdens bouw – signalering
ongemakken; tijdens bijeenkomst dit alles besproken.
- Zwembad te realiseren bij Berghem; we houden een vinger aan de pols bij onze contacten.
- Slow Care via Hasan gesignaleerde ongemakken in de nabijheid Elzeneind: Met gebiedsbeheerder en
uitvoerder de problemen besproken en bekeken, van de 5 zijn er 3 opgelost, wordt in de gaten
gehouden.
- Parkeerplaats gehandicapten ook via Hasan gesignaleerd dat deze zwaar moeilijk bruikbaar was na
renovatie van dat terrein. Ook hier via gebiedsbeheerder een goed toegankelijk/bruikbare parkeerplaats
van weten te maken.
- Hazenkamplaan via onze contacten de tekeningen gekregen en geadviseerd; via
Ilze vernomen dat een gehandicapte die problemen heeft met een afrit, na schouwing hopelijk overtuigd
dat bij aangepaste snelheid haar probleem mee zou moeten vallen.
-Vergroening Heuvelplein via onze contacten in bezit gekomen van de plannen en tijdens bijeenkomst
op gemeentehuis hierover van gedachte gewisseld i.v.m. doorloop gehandicapten.
-Probleem bij busvervoer Hasan heeft dit probleem aangekaart en wordt verder geleid via ROG naar
Cie “Rechten van de mens”. Harry probeert op slinkse manier aan de Covid instructie t.b.v. Arriva
chauffeurs te komen.
5. Omgevingswet
Men schijnt met die wet te kunnen sjoemelen. Johan vertelt kort.
6. Aftreedschema
Laten we allen ons best doen een vervanging/uitbreiding van BTB te realiseren.
7. WVTTK

Met vriendelijke groet,

Harry van Ewijk
Voorzitter Werkgroep BTB
De leden worden verzocht bij verhindering dit te melden via telefoon 06-25274240, per mail: adviesraadsociaaldomein@oss.nl of bij Harry.
De vergadering is openbaar. Bezoekers dienen zich vooraf wel per mail aan te melden. Mailadres:
adviesraadsociaaldomein@oss.nl
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