
Gemeente Molenwaard / Bouwcommissie WMO

Verslag bespreking Bouwcommissie WMO-adviesraad gemeente Molenwaard gehouden op
maandag 1 februari 2016 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 14 december 2015
Geen opmerkingen

3. Vervolg gesprek woningbouwvereniging Beter Wonen te Streefkerk 
Op de betreffende stukken die op 8 december opnieuw, nu de heer Ronald van der Stoep, zijn 
toegezonden is de beloofde reactie uitgebleven. Rafel zal eerst een herinneringse-mail sturen. Komt 
er dan nog geen reactie dan neemt hij telefonisch contact op. De woningen zijn bijna gereed. Jannie 
heeft vernomen dat de woningen erg klein worden gevonden voor bewoning door twee personen 
en daarom niet worden gehuurd. Met name de berging is erg klein.

4. Herinrichting Fortuijnplein
Jannie heeft de inloopbijeenkomst op 27 januari bezocht.  Er komen twee invalidenparkeerplaatsen 
ter hoogte van de vm. Rabobank. Het plan is om de weg om het Fortuijnplein af te sluiten of in te 
richten als eenrichtingverkeer. De Kerkstraat moet ontlast worden. Er komt een vernauwde 
doorgang, die alleen voor fietsers geschikt is. Over het glad worden van de klinkerbestrating is niet 
nader gesproken. Er komt nog een volgende inloopbijeenkomst. Het braakliggende gebied achter de
Rabobank wordt tijdens de uitvoering als marktplein en parkeerplaats ingericht.

5. Vervolg rapportages gemeente
Magda heeft geprobeerd contact op te nemen met Rick Wolterink, maar hij blijkt niet meer bij de 
gemeente Molenwaard werkzaam te zijn. Het keuringsrapport van de Spil is op 17 december 2015 
verzonden. De heer Erik Heijgen is per 1 februari de nieuwe gebouwenbeheerder.

6. Keuring gebouwtje ‘Met elkaar, Voor elkaar’ (MeVe) te Brandwijk
Magda heeft contact gehad met de voorzitter, de heer Marius de Wit. Hij wil graag dat we een 
keuring uitvoeren. Hij wil dat er een rolstoeltoilet wordt gemaakt en daarbij kan het keuringsrapport
als ondersteuning dienen. Magda maakt een afspraak voor de keuring van het gebouwtje in de 
morgen op 4, 10, 11, 17 of 18  februari 2016 om 11.30 u.
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7. Rondvraag 
Jannie zegt dat in Groot-Ammers de straat kapot gereden wordt door de glasophaal auto, maar 
inmiddels weer is hersteld. 
Magda zegt dat in het algemeen de ondergrondse glasbakken niet voor rolstoelgebruikers 
bereikbaar zijn, door een verhoging rond het inwerpgedeelte. Ook ligt er bijna altijd glas rond de 
bakken.
Verder zegt Jannie dat aan de parkeerplaatsen bij de Vijverhof in Nieuwpoort nog niets is gewijzigd.
Rafel zegt dat er ook in Nieuw-Lekkerland een locatie van ‘Huis van de Waard’ in gebruik is 
genomen. 
Het boek ‘Woonkeur’ blijft nog even bij Johan om dit te bekijken.

8. Datum volgende vergadering 
Deze wordt vastgesteld op maandag 14 maart 2016 om 14.00 uur in De Spil te Bleskensgraaf.

9. Sluiting
Magda sluit de vergadering

Bouwcommissie WMO Molenwaard 
Rafel Oskamp, 10 februari 2016
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