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" Subject: RE: Verslag vergadering Gemeente Oss en Wijkraad Oss Zuid 6
feb
Date: 7 March 2019 at 16:33:08 CET
To: "
Hoi allemaal,
Ik heb gisteren jullie analyse en de resultaten intern besproken.
Er zijn wel enkele opmerkingen bij de analyse maar in hoofdlijn
ondersteunen we jullie conclusie:
·
te hoge snelheden op Industrielaan en de Titus Brandsmalaan (locatie
02)
·
verhouding intensiteit autoverkeer en fietsverkeer is niet conform
uitgangspunten voor fietsstraat
·
(te) hoge verkeersintensiteit (auto) voor op een fietsstraat.
We gaan het volgende doen:
1. We agenderen deze resultaten voor het overleg met de wethouder (14
maart) om te bespreken hoe we hier verder mee gaan
2. Ons voorstel is:
a. om verschillende oplossingsrichtingen uit te werken in voor- en nadelen
b. Het draagvlak voor de oplossingen te toetsen in de wijk
c. De kosten voor maatregelen in beeld te brengen
3. Er is geen budget beschikbaar, we bespreken met de wethouder of dit
urgent genoeg is om de mogelijkheden voor budget te onderzoeken.
Stap 2 en 3 zouden we vanzelfsprekend in overleg met jullie willen doen,
jullie kunnen daar een actieve rol in hebben als jullie dat willen
Willen jullie dit nog even als vertrouwelijk beschouwen.
Ik koppel het resultaat van het gesprek met de wethouder met jullie terug.
Verder wil ik een voorstel doen voor de schouw op het kruispunt
Hescheweg/Titus Brandsmalaan
Eerder hebben we afgesproken dat we daar gezamenlijk naar gaan kijken.
Het lijkt me dat we dit het beste vroeg in de ochtend kunnen doen, dan is
het daar het drukst.
Voorstel: woensdag 10 april van 08.00 tot 09.00 uur.
Is dit een goed tijdstip/goede dag?

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: 08 februari 2019 10:32
Aan:
Onderwerp: Verslag vergadering Gemeente Oss en Wijkraad Oss Zuid 6 feb

Beste Ellen en Frank, Hierbij ons verslag,
uiteraard passen we het graag aan indien nodig.
We willen jullie graag bedanken voor het goede
gesprek. We waarderen het zeer dat jullie open
staan voor onze bevindingen en de door ons
gewenste maatregelen. We vinden het ook erg goed
dat jullie open en professioneel met ons praten
over mogelijkheden en de praktische beperkingen.
We hopen natuurlijk wel dat in jullie reactie
concrete voorstellen zullen staan die in lijn
zijn met onze verwachtingen. Goed dat we ook
constructief hebben kunnen praten over de juiste
vervolgstappen. Paul is eventueel bereid om
ergens mee te helpen mocht dat nuttig zijn, dus
buiten de discussie rond TBL en IL om en
afhankelijk van beschikbaarheid. Met
vriendelijke groet, Jacqueline, Nancy, Monique,
Henny en Paul
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