
Gemeente Molenwaard / Bouwcommissie WMO

Verslag bespreking Bouwcommissie WMO-adviesraad gemeente Molenwaard gehouden op 
maandag 9 maart 2015 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. 
Er worden geen agendapunten toegevoegd. 

2. Verslag vergadering 12 januari 2015
Geen opmerkingen. 

Naar aanleiding van het verslag:
N.a.v. agendapunt 2:
De Woonkeurboeken zijn nog steeds niet uit, i.v.m. wijzigingen in de wetgeving. Wordt nu mei 2015. 
Magda zal nog navraag doen bij de afdeling vergunningen van de gemeente. Ingediende 
(woningbouw)- plannen zouden voor advisering doorgestuurd moeten worden naar de WMO-
(bouwcommissie).
Er is toch nog bericht en goedkeuring van het Waterschap ontvangen m.b.t. de tekeningen van de 
brug in Goudriaan. 
Jannie heeft de horecagelegenheden in Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak geïnventariseerd 
en aan Rafel doorgegeven. 
N.a.v. agendapunt 4.
Dorpshuis ‘De Vijf Lelies’ in Streefkerk is geen gemeentegebouw meer.
De inspectie zal worden afgesproken op maandag 23 maart om 14.00 uur.

3. Herinrichting Julianastraat e.o. Groot-Ammers
Magda en Rafel hebben met Jan van de Sluis van de gemeente de definitieve tekeningen van de 
herinrichting van de Julianastraat, e.o. te Groot-Ammers doorgenomen in het voormalige 
gemeentehuis te Groot-Ammers. Jan van de Sluis denkt heel goed mee. Er zijn nog wat aanpassingen 
doorgegeven. Er kunnen ook bij de uitvoering nog wijzigingen worden doorgevoerd.
De plaats van de hekjes voor de brandgang zullen, i.o.m. de gebruiker van een scootmobiel in de 
wijk, worden bepaald.

4. Gesprek hoofd gebouwen van de gemeente
Magda heeft een goed gesprek gehad met het hoofd gebouwen van de gemeente, de heer Rick 
Wolterink, en heeft het advies voor ‘Het Arsenaal’ te Nieuwpoort aan hem afgegeven. 
Het verhogen van de baksteenbestrating in de hal ligt moeilijk omdat de stenen in de bitumen zijn 
gelegd. Dit is op te lossen door een wegneembaar metalen brugje over de dorpel te leggen. 
Ook het ontbreken van het alarmkoord in het rolstoeltoilet en de geconstateerde punten van ‘De 
Spil’ zijn met hem doorgenomen.  
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Rick Wolterink vroeg de keuring van het gebouw ‘Het Carillon’ in Nieuw-Lekkerland voor te trekken.
Magda probeert een afspraak voor deze keuring te maken op maandag 13 april.

5. Invalidenparkeerplaatsen omgeving Vlietzicht en Spar in Nieuwpoort
De parkeerplaatsen van achtkantige steentjes en losse steenslag zijn niet goed bruikbaar voor 
rolstoelgebruikers en personen met een stok. Ook is er voor de Spar geen invalidenparkeerplaats.
Het gebied wordt nog heringericht. Jannie gaat de situatie bekijken en geeft haar bevindingen aan 
Magda door. Magda stuurt die vervolgens per e-mail naar Eddy von Hout van de gemeente.

6. Afspraken bewonersavond Wipmolen e.o. Nieuw-Lekkerland
Johan en Rafel hebben op dinsdag 20 januari 2015 de bewonersavond inzake de herinrichting van 
het openbaar gebied Wipmolen, Watervluchtmolen en Paltrokmolen, alsmede de Claes de 
Jongestraat en P. de Voostraat in Nieuw-Lekkerland bezocht. 
De bewoners konden op tekeningen van de bestaande toestand van de wijk hun voorstellen 
aangeven. De suggesties, voor zover acceptabel/haalbaar, zullen door Abdulla Azami worden 
verwerkt en opnieuw aan de bewoners worden voorgelegd. 

7. Datum volgende vergadering en sluiting
Deze wordt vastgesteld op maandag 20 april 2015 om 14.00 uur in De Spil te Bleskensgraaf.

8. Rondvraag
- Jannie merkt op dat in Groot-Ammers een houten brug is vervangen door een betonnen 

brug, waarvan wij geen bericht hebben gekregen. Magda zegt dat dit geen voetgangersbrug 
is en niet door rolstoelgebruikers zal worden gebruikt.

- Magda krijgt een voorschot van de gemeente zodat zij de onkosten rechtstreeks kan betalen. 
Magda kreeg van Rick Woltering te horen dat een evac+chair niet op elke trap bruikbaar is. 
Met name op steile trappen functioneert het apparaat niet.

- Verder heeft Magda contact gehad met Zedje over het Gips-project voor groep 7/8 op de 
basisscholen in Molenwaard. Zij is op zoek naar rolstoelgebruikers, doven(tolken), blinden. 
Jannie noemt een blinde mevrouw Janse(n) in Nieuw-Lekkerland.  Rafel kent een doventolk, 
Petra Kok-van Zoest, in Nieuw-Lekkerland en zal haar benaderen. Het gaat om een 
voorlichting van 2¼ uur per school. Er worden 18 scholen geteld in Molenwaard.

9. Sluiting
Magda sluit de vergadering

Bouwcommissie WMO Molenwaard 
Rafel Oskamp, 9 maart 2015
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