
Gemeente Molenwaard / Bouwcommissie WMO

Verslag bespreking Bouwcommissie WMO-adviesraad gemeente Molenwaard gehouden op 
Maandag 26 mei 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. 
Ze deelt mee dat Johan is verhuisd naar Sliedrecht en daardoor buiten de gemeente is komen te 
wonen. Ze heeft dit aan de WMO-adviesraad voorgelegd. Er is ingestemd met haar voorstel om 
Johan toch als lid van de bouwcommissie te handhaven.
 
2. Ingekomen stukken
Bij Rafel binnengekomen per e-mail de tekeningen van de bestaande toestand van de her in te 
richten openbare ruimte Julianastraat e.o. te Groot Ammers.

3. Verslag 7 april 2014 en aangepast verslag bespreking PvE Nieuwbouwplannen Tablis                17 
maart 2014  

Zowel inhoudelijk, als naar aanleiding van, geen opmerkingen.

4. Verslag gesprek Tablis ‘Programma van Eisen Nieuwbouw
Magda heeft aan de hand van het besprekingsverslag van 17 maart 2014 een gesprek gehad dat 
goed is verlopen. 

- Pagina 2: Hiaten in de doelgroepen zullen worden aangepast.
- Pagina 10: Het 2e toilet in de éénpersoonswoning is t.b.v. bezoekers.
- Pagina 15: Opmerkingen worden overgenomen. Tablis heeft zelf scootmobiel aangeschaft om 

situaties uit te proberen. Magda heeft toegezegd om met haar scootmobiel zo nodig te willen 
demonstreren.     

- Nagegaan wordt waarom wij de toegezegde uitnodiging voor de workshop over 
transformatie van de bestaande woningvoorraad hebben niet ontvangen. 

5. Openbare Ruimte Woonleefhart Nieuwpoort
Door vakantie van Jannie is hier niets aan gedaan. De uitvoering van het plan is in volle gang. 
Het gebied is nog steeds niet met een scootmobiel bereikbaar.
Magda en Jannie gaan er mee aan de slag. Er wordt een afspraak gemaakt met Eddy von Hout voor 
een andere toelichting op de tekeningen.

6. Verslag inloopbijeenkomst over herinrichting straten Groot-Ammers. 
De bijeenkomst was op 24 april. Johan kon daarbij uiteindelijk niet aanwezig zijn. Rafel heeft de 
bijeenkomst bezocht. De tentoongestelde tekeningen betroffen uitsluitend de bestaande toestand 
van het gebied. Bewoners konden middels een formulier hun vragen en opmerkingen kenbaar 
maken. 
De volgende informatie werd aan Rafel verstrekt door projectleider Jan van der Sluis:
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- De uitvoering zal overeenkomen met de reeds uitgevoerde straten rond ’t Hof van Ammers. 
- Het gebied wordt een 30km-zone. 
- Verkeersdrempels/plateaus op kruisingen komen op het niveau van de trottoirs en 

functioneren daardoor als rolstoeloversteekplaats.
- Rolstoelafritten met flauwe hellingen worden in de plannen meegenomen.
- Wel of geen blindengeleidestrook wordt bepaald naar de behoefte daaraan ter plaatse.

Rafel zal een e-mail sturen naar Jan van der Sluis met het verzoek ons tijdig bij het maken van de 
plannen te betrekken.

7. Wat zetten we op de website?
Dit elke vergadering bespreken en standaard op elke agenda plaatsen.
Aan de gemeente gegeven adviezen zullen worden opgenomen.
Verder kunnen elke vergadering ideeën worden geopperd.
Nu zal worden volstaan met het plaatsen van de verslagen van de bouwcommissie die voldoende 
inzicht geven in de werkzaamheden van de commissie. 
Rafel zal de verslagen als Word-bestand naar Magda sturen.

8. Oppakken keuren van gebouwen
Magda stelt voor om, vooruitlopend  op de keuring van de openbare gebouwen, voor de volgende 
vergadering eerst het aantal openbare gebouwen te inventariseren aan de hand van de bestaande 
overzichtslijst. Deze lijst zal door Magda worden rondgezonden. 
De aangevulde lijsten worden aan haar teruggezonden.
Een ieder zal hiervoor een gebied voor zijn rekening nemen, als volgt:
Jannie: Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak
Johan: Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk en Wijngaarden.
Magda: Goudriaan en Ottoland
Rafel: Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk
Na de volgende vergadering kan de keuring van de gebouwen ter hand worden genomen.

9. Wvttk
- Magda heeft geprobeerd de brug bij Goudriaan over te komen. Met veel kracht is het 

mogelijk erop te komen. De oprit bij Dorpshuis ‘De Multistee’ is nu goed te gebruiken.          
- Er is geen aparte invalidenparkeerplaats maar de gewone parkeerplaatsen zijn wel ruimer.
- De nieuwe ‘Woonkeur’boeken komen in juni uit.
- Reiskosten zijn nog niet uitbetaald. Declaraties inleveren bij Magda.

10. Datum volgende vergadering
Deze wordt vastgesteld op maandag 18 augustus 2014 om 14.00 uur in De  Spil.

11. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

12.  Sluiting
Magda sluit de vergadering. 

Bouwcommissie WMO Molenwaard 

Bouwcommissie WMO 2014-05-26 Pagina 2 van 3



Rafel Oskamp, 26 mei 2014
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