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Verslag van het overleg met de Gemeente Oss op 6 feb 2019
Deelnemers:
Gemeente Oss: Ellen Neelen, Frank van Lent. Wijkraad Oss Zuid: Nancy Jongsma, Jacqueline Eekels, Monique Quelle, Paul Quelle
Actiepunten:

1. Ellen zal in overleg met de juiste betrokkenen voor of kort na carnaval met een inhoudelijk standpunt komen
2. Ellen en Frank denken ook na over een wat bredere uitwerking van het concept Burgerparticipatie
Verslag:

•

Ellen en Frank spreken hun waardering uit voor de presentatie "Inbreng voor het overleg met de Gemeente Oss op 6 februari". Op
het eerste gezicht zijn de conclusies die de Wijkraad Oss Zuid trekt juist, en zijn ook de verwachtingen reëel. Ellen zal met de juiste
betrokkenen dit rapport bespreken en er namens de gemeente een standpunt over vormen. Dit standpunt zal Ellen rond Carnaval
delen met de Wijkraad. Ellen waarschuwt er wel voor daar geen bijzondere verwachtingen bij te hebben. De argumentatie van de
Wijkraad is zeker begrijpelijk en realistisch, maar de Gemeente Oss heeft veel dossiers die qua prioriteit en budget vragen om de
juiste aandacht. Het is mogelijk dat de positie zal zijn dat de gemeente niet kiest voor de maatregelen die de Wijkraad wel graag
zou zien.

•

Ellen en Frank beamen dat de huidige meetresultaten ongunstiger zijn dan gewenst, en ook ongunstiger dan verwacht ten tijde
van de besluitvorming en inrichting in 2015/2016. Wellicht is destijds de besluitvorming te veel technisch benaderd en had de
besluitvorming doordachter kunnen plaatsvinden. De Gemeente zal dit zeker meenemen in haar standpuntsbepaling.

•

Ellen en Frank waarderen de wijze waarop sinds juni 2018 de Wijkraad contact heeft gelegd met de gemeente en constructief
heeft samengewerkt. Dit lijkt een mooi voorbeeld van Burgerparticipatie. Ellen en Frank willen kijken of dit een bredere uitwerking
kan krijgen.

•

De groep wisselt ideeën uit over mogelijke aanvullende stappen, bijvoorbeeld door in parallel met de twee betrokken wethouders
te gaan praten, of spreektijd te vragen bij de raad. Uiteindelijk heerst het gevoel dat het beter is om sequentieel te werken en
eerst het standpunt van de gemeente af te wachten. Misschien zou de voorzitter van de Wijkraad in zijn maandelijks overleg met
de wethouder van verkeer het kunnen benoemen, zonder er vooralsnog een gewicht aan toe te kennen.

•

Het overzicht "Status van de acties van 25 oktober 2018" is kort besproken. De medewerkers van de gemeente hebben een hoge
werkdruk wat verklaart dat niet alle afgesproken acties al zijn uitgevoerd.

