Gemeente Molenwaard / Bouwcommissie WMO
Verslag bespreking Bouwcommissie WMO-adviesraad gemeente Molenwaard gehouden op
Maandag 18 augustus 2014 om 14:00 uur, Van Assendelftstraat 4 te Goudriaan.
Aanwezig:
Bouwcommissie WMO:

Jannie de Groot, Magda Heijboer (vz) en Rafel Oskamp (verslag)

Afwezig:
Bouwcommissie WMO:

Johan Groenemeijer

1. Opening
Magda opent de vergadering, heet een ieder welkom en overhandigt de agenda.
2. Verslag vergadering 26 mei 2014
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van het verslag:
De Woonkeurboeken zijn nog niet binnen. De levering is uitgesteld.
De verslagen zijn nog niet op de website geplaatst. De voormalige secretaris wil de domeinnaam
niet vrijgeven. De website voorlopig met rust laten.
Er is een nieuwe secretaris aangesteld: mw. Ada den Ouden. Elly blijft voorzitter. Er wordt nog
gezocht naar nieuwe leden.
Magda heeft een goed gesprek gehad met Goof van adviesorgaan ‘Zedje’ o.a. over het gipsproject
(Gehandicapten Informatie Project Scholen). Zedje is bereid een aantal mensen op te leiden.

3. Overzicht diverse gebouwen per gemeente. Aanvullingen en verdere aanpak.
Het volgende wordt besloten:
Een ieder geeft de geconstateerde onjuistheden in het overzicht en aanvullingen aan Rafel door, die
alles in een totaaloverzicht opneemt. Er wordt een extra kolom toegevoegd waarin kan worden
aangegeven of het betreffende gebouw al gekeurd is.
De gebouwen in Graafstroom zijn al gekeurd door Zedje uit Giessenlanden.
Uitgegaan wordt van het keuren met twee personen per gebouw en dan per duo twee gebouwen
per maand te keuren, dus totaal vier gebouwen per maand. Als volgorde wordt besloten resp. 1.
Dorpshuizen. 2. Aula’s en 3. Verenigingsgebouwen.
4. Klacht Rabobank Nieuw-Lekkerland (zie brief van Margreet Veen, d.d. 30-05-2014)
De enkele deur naar de, binnen het gebouw geplaatste, pinautomaat is voor mensen met rolstoel,
scootmobiel, rollator en kinderwagen niet te hanteren. De vraag is of dit een tijdelijke of
permanente aanpassing is. Rafel zal hier navraag naar doen en geeft zijn bevinding door aan Magda.
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5. Openbare Ruimte Woonleefhart Nieuwpoort
De nood-invalidenparkeerplaatsen waren te krap maar zijn inmiddels verwijderd.
Magda heeft geconstateerd dat de definitieve invalidenparkeerplaatsen ook te smal zijn. Er zijn geen
strepen tussen de vakken aangebracht waardoor de auto’s op de reguliere parkeerplaatsen te dicht
bij de invalidenplaatsen geparkeerd worden. Magda belt Eddy von Hout daarover.
Op een eerder gedane opmerking heeft Eddy von Hout ook nog niet gereageerd.
Het gedeelte bij de winkels is nog niet klaar.
6. Datum volgende vergadering
Deze wordt vastgesteld op maandag 6 oktober 2014 om 14.00 uur in De Spil.
7. Rondvraag
Er is nog steeds niets van de gemeente gehoord over het nieuwbouwplan van
‘Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland’ voor woningen aan de Middelweg in Nieuw-Lekkerland.
Rafel vraagt dit na.
8. Sluiting
Magda sluit de vergadering.

Bouwcommissie WMO Molenwaard
Rafel Oskamp, 18 augustus 2014
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