Gemeente Molenwaard / Bouwcommissie WMO
Verslag bespreking Bouwcommissie WMO-adviesraad gemeente Molenwaard gehouden op
maandag 12 januari 2015 om 14:30 uur in De Spil te Bleskensgraaf.
Aanwezig:
Bouwcommissie WMO:

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

1. Opening
Magda opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Er worden geen agendapunten toegevoegd.
2. Verslag vergadering 10 november 2014
Geen opmerkingen.
Naar aanleiding van het verslag:
N.a.v. agendapunt 2:
Het Handboek voor Toegankelijkheid is binnen, de Woonkeurboeken nog niet.
Rafel is nog steeds niet teruggebeld door de afdeling vergunningen van gemeente, naar aanleiding
van zijn telefoontjes op 3 oktober en 6 november 2014. Magda zal er navraag naar doen.
Ingediende (woningbouw)plannen zouden voor advisering doorgestuurd moeten worden naar de
WMO-(bouwcommissie).
Op onze goedkeuring m.b.t. de tekeningen van de bruggen in Goudriaan hoeven we geen reactie
meer te verwachten.
N.a.v. agendapunt 5:
Jannie zal de horecagelegenheden in Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak inventariseren en aan
Rafel doorgeven.

3. Keuring Arsenaal
Op 25 november 2014 hebben Magda en Rafel, in het bijzijn van de beheerder Arie van de
Nieuwendijk, een keuring uitgevoerd bij Party- en vergadercentrum ‘Het Arsenaal’ te Nieuwpoort.
Het gebouw is eigendom van de gemeente. De bevindingen zijn vastgelegd in het keuringsformulier.
De rubrieken die niet zijn gecontroleerd zijn in het concept in rood aangegeven. Besloten wordt,
omdat deze rubrieken ook bij volgende keuringen niet zullen worden gebruikt, ze weg te laten.
Wij controleren alleen op toegankelijkheid. Dit geldt ook voor gezichts- en gehoorbeperkenden.
Voor de duidelijkheid zullen in het formulier (alleen) de van toepassing zijnde symbolen (in rood)
worden aangegeven.
Magda wil een afspraak met hoofd gebouwen van de gemeente maken om de keuringsstukken te
overhandigen.
De vraag is welk vignet kan worden afgegeven en wie daartoe bevoegd is. Verder in overleg met de
gemeente een websiteachtig iets opzetten of een link op gemeentewebsite.
Opgemerkt wordt dat ook een goedgekeurd rolstoeltoilet niet toegankelijk is voor een scootmobiel.
Het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS) is wettelijk beschermd. Voor het verkrijgen van
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een ITS-gevelplaat wordt een officiële keuring door een gecertificeerde instantie uitgevoerd.
Magda informeert (bij Ada de Ouden en landelijk) in hoeverre wij bepaalde
toegankelijkheidssymbolen kunnen uitgeven.
Als volgend gebouw zal dorpshuis ‘De Vijf Lelies’ in Streefkerk worden gekeurd en als reserve het
‘Hof van Ammers’ te Groot-Ammers. Magda, Johan en Rafel zullen deze keuring uitvoeren.
Magda maakt hiervoor een afspraak.
4. Afspraken herinrichting Julianastraat e.o. Groot-Ammers
Magda maakt een afspraak met Jan van de Sluis van de gemeente om met Rafel de definitieve
tekeningen van de herinrichting van de Julianastraat, e.o. te Groot-Ammers door te spreken in het
voormalige gemeentehuis te Groot-Ammers en geeft het tijdstip aan Rafel door.
5. Afspraken bewonersavond Wipmolen e.o. Nieuw-Lekkerland
Van Abdulla Azami van de gemeente is door Johan een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van
een bewonersavond inzake de herinrichting van het openbaar gebied Wipmolen, Watervluchtmolen
en Paltrokmolen, alsmede de Claes de Jongestraat en P. de Voostraat in Nieuw-Lekkerland. Beide
locaties in Wijk Dorpslaan.
De avond is op dinsdag 20 januari 2015 van 19.30 t - 21.00 uur in Het Carillon, Raadhuisplein 1
Nieuw-Lekkerland. Rafel en Johan zullen om 19.30 uur de avond bezoeken.
6. Datum volgende vergadering en sluiting
Deze wordt vastgesteld op maandag 23 februari 2015 om 14.00 uur in De Spil te Bleskensgraaf.
7. Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.
8. Sluiting
Magda sluit de vergadering

Bouwcommissie WMO Molenwaard
Rafel Oskamp, 13 januari 2015
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