
Gemeente Molenwaard / Bouwcommissie WMO

Verslag bespreking Bouwcommissie WMO-adviesraad gemeente Molenwaard gehouden op
maandag 20 april 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 9 maart 2015
Geen opmerkingen. 

Naar aanleiding van het verslag:
N.a.v. agendapunt 6:
M.b.t. het zoeken naar medewerkers over het Gips-project noemt Jannie nogmaals een blinde 
mevrouw Janse(n) in Nieuw-Lekkerland. Magda zal Jan Simons vragen haar te benaderen. Doventolk
Petra Kok-van Zoest blijkt uit Nieuw-Lekkerland te zijn verhuisd. Rafel zal zoeken naar haar nieuwe 
adres.

3. Keuring ‘De Vijf Lelies’ te Streefkerk
Dorpshuis ‘De Vijf Lelies’ te Streefkerk is op 23 maart 2015 gekeurd door Johan, Magda en Rafel, zie 
opnameformulier van de keuring. Magda heeft een concept voor een begeleidende brief aan de 
eigenaar, Woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’ te Streefkerk, opgesteld. Johan en Rafel zullen dit 
voorbespreken bij hun bezoek aan de Woningbouwvereniging op 24 april 2015 (zie onder 4).

4. Gesprek woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’ in Streefkerk
Hiervoor is een afspraak gemaakt met medewerker Ronald van der Stoep voor vrijdag 24 april om 
11.00 uur in het kantoor van ‘Beter Wonen’. Johan en Rafel gaan er heen.
De tekeningen van het plan ‘nieuwbouw timmerfabriek’ die door de heer Pol van de 
woningbouwvereniging waren toegezegd zijn niet ontvangen. Er is reeds een aanvang met de bouw 
van de woningen gemaakt.

5. Keuring ‘Het Carillon’ te Nieuw-Lekkerland
Magda heeft met de beheerder, de heer Duijster van de gemeente, een afspraak gemaakt voor de 
keuring van het gebouw ‘Het Carillon’ in Nieuw-Lekkerland op maandag 18 mei 2015 om 14.00 uur.
Het is een verzamelgebouw met diverse functies, zoals basisschool, kinderdagopvang, 
peuterspeelzaal, bibliotheek, gymzaal, dependance gemeenthuis Molenwaard, kerkzaal en medische
functies, zoals verloskundige, fysiotherapie, bloedprikken, e.d. De heer Duijster heeft toegang tot 
alle ruimten van het gebouw. Johan, Magda en Rafel zullen de keuring uitvoeren. 
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6. Rondvraag
- Jannie heeft een checklist aanpasbaar bouwen en een overzicht van pictogrammen voor 

toegankelijkheid van gebouwen. Rafel zal deze documenten scannen en rondsturen. 
- Magda heeft nog een extra voorschot van € 175,-- van de gemeente ontvangen. Zij zal het  

jaarlijkse bedrag voor onkosten over 2015 overmaken. 
- Johan stelt voor dat ieder, t.b.v. het bepalen van vergaderdata, zijn vakantierooster indient.
- Magda heeft over het aanpassen van de parkeerplaatsen bij de Spar bij Vlietzicht in 

Nieuwpoort niets meer vernomen. Ze zal opnieuw Eddy von Hout daarover benaderen.
- Verder deelt Magda mee dat het brugje in Goudriaan is geplaatst. 

7. Datum volgende vergadering 
Deze wordt vastgesteld op donderdag 25 juni 2015 om 11.00 uur in De Spil te Bleskensgraaf.

8. Sluiting
Magda sluit de vergadering

Bouwcommissie WMO Molenwaard 
Rafel Oskamp, 24 april 2015
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