
Gemeente Molenwaard / Bouwcommissie WMO

Verslag bespreking Bouwcommissie WMO-adviesraad gemeente Molenwaard gehouden op 
Maandag 7 april 2014 om 14:00 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. 

1a. Ingekomen stukken

Bij Johan binnengekomen een tekening van de brug in Goudriaan.

2. Verslag 3 maart 2014

Zowel inhoudelijk als naar aanleiding van, geen opmerkingen.

3. Uitstapstrook Planetenlaan Nieuw-Lekkerland (Johan)

Johan heeft hierover contact gehad met Peter Verwoert van de gemeente. De 
uitstapstroken zijn verbreed. De doorsteekjes blijven gehandhaafd. Zo mogelijk 
wordt aan het eind van deze strookjes een oprit gemaakt.

4. Openbare Ruimte Woonleefhart Nieuwpoort (Magda / Jannie)

Van de openbare ruimte Woonleefhart te Nieuwpoort is een situatietekening 
ontvangen. Magda en Jannie hebben nog geen gelegenheid gehad de tekening te 
bestuderen. Aan het eind van de vergadering is de tekening bekeken. De tekening 
geeft wel een overzicht maar niet duidelijk is hoe een en ander er in detail uitziet 
en geeft ook geen informatie over afmetingen, hellingen, enz.
De werkzaamheden worden reeds uitgevoerd. Het terrein waar de 
werkzaamheden plaatsvinden is niet bereikbaar met een scootmobiel.
Er wordt een afspraak gemaakt met Eddy van Hout voor een andere toelichting.

5. Seniorenwoningen Tablis (zie mail)

Magda en Johan hebben de plannen nader bekeken. Hun bevindingen hebben zij 
per e-mail kenbaar gemaakt aan Ruben Karen van Tablis. Zie bijlage bij agenda.

6. Nieuwbouwprojecten Tablis (toelichting notitie Rafel en Johan)

Johan en Rafel hebben de plannen nader bekeken en hun opmerkingen 
vastgelegd in een intern verslag, d.d. 17 maart 2014. Rafel zal de specifieke 
opmerkingen uit het verslag filteren en in een apart overzicht opnemen voor 
terugkoppeling naar Tablis. Vervolgens maakt Magda een afspraak met Tablis om 
een en ander nader toe te lichten.
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7. Mail Gravesteijn

Gaat over workshop in april/mei over transformatie van de bestaande 
woningvoorraad. Er komt een uitnodiging voor deze workshop. Ada de Heer, 
beleidsmedewerker van de gemeente is hierbij ook betrokken. 

8. Blinde geleidestroken Molenaarsgraaf

Johan heeft er naar geïnformeerd. De kapot gereden blindegeleidestroken in 
Molenaarsgraaf zijn omgelegd / hersteld.

8a. Tekening brug Goudriaan

Johan heeft vernomen dat de brughoogte wordt bepaald wordt door de, door 
het Waterschap gestelde, eis van een minimale doorvaarhoogte van 1,25 m. 
De brughelling is volgens de tekening 12° . Johan kijkt in het ‘Handboek voor de 
Toegankelijkheid’ na hoeveel graden de helling maximaal mag bedragen. Magda 
merkt op dat veel bruggen over hetzelfde water vlak zijn en derhalve ook niet 
aan de eis van het Waterschap voldoen. Volgens Johan zijn ze al met de 
betreffende brug bezig. Magda wil graag bij het gesprek over de brug aanwezig 
zijn, dan wel daarover worden geïnformeerd. Er komen steeds meer mensen met 
hulpmiddelen voor wie deze brug dan niet bruikbaar is.

9. Datum volgende vergadering

Deze wordt vastgesteld op maandag 26 mei 2014 om 14.00 uur in De  Spil.

10. Mededelingen / Sluiting

- Johan en Rafel zullen op 24 april om 16.30 uur de inloopbijeenkomst in 
het Hof van Groot-Ammers over herinrichting van straten in Groot-
Ammers bezoeken. 

- Magda vraagt of ieder na wil denken wat we op de website van de WMO-
adviesraad kunnen plaatsen. Ook de verslagen van deze besprekingen 
erop zetten? Suggesties naar Magda mailen.

Magda sluit vervolgens de vergadering.

Bouwcommissie WMO Molenwaard 
Rafel Oskamp, 7 april 2014
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