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210607 Verslag bestuursvergadering (teams) 
Aanwezig: Rein Brouwer, Peter Gardien, Dave Tearney, Tineke Bootsma en Henny Stroes 
Afwezig: Sietze van der Berg, Gea de Weerd en Annelies Nijboer (ziek). 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

Jammer dat we nog steeds niet fysiek kunnen vergaderen. 
Tineke zal contact opnemen met Gea over haar inzet en bedoelingen. 
 

2. Mededelingen: geen 
 

3. Ingekomen stukken: geen 
 

4. Verslag ATS 11 mei  
Er zijn geen vragen over het verslag. 
Werving nieuwe bestuursleden: Wil ieder omkijken naar nieuwe bestuursleden. Aan 
Annelies vragen we of de gemeente of de gebiedsteams mogelijke kandidaten kunnen 
aanleveren? Wij zoeken: mensen met een beperking (zichtbare handicap) uit het zuiden 
van de gemeente en het liefst iemand met bouwkundige kennis. 
Mensen die niet erg mobiel zijn kunnen wel meedoen via teams. 
 

5. Uit de werkgroepen: 
- Bouwen en Schouwen: de pilot is afgerond; de procedure moeten we nog 

beschrijven (Peter en Rein). Peter wil graag Sietze meer betrekken bij deze 
werkgroep, maar Sietze kan vaak niet. Peter gaat dit met Sietze bespreken. Verder is 
er behoefte aan versterking van deze werkgroep, omdat we ca. 70 plannen per jaar 
zullen binnen krijgen. Dave geeft aan dat hij ook wel tekeningen kan lezen. 
 
In het weekend is er nog een spoedaanvraag binnengekomen voor een testlocatie bij 
“v.d.Valk”. Het gaat om een tent van 11 - 12 meter. Geadviseerd wordt om gebruik te 
kunnen maken van de toiletvoorziening in het Hotel. Met Ivo en Willem 
(vergunningverleners) even aankaarten, waarom een spoedaanvraag en hoeveel tijd 
we hebben bij een spoedaanvraag? 
 
Er werken momenteel 10 – 15 vergunningsverleners op de afdeling. Op 22 juni zou 
hieraan een presentatie worden gegeven door de ATS, maar er is geen locatie 
beschikbaar. Afgesproken is dit na de vakantie op te pakken. 
 

- Werkgroep Website www.onbeperktinswf.nl 
Nieuw op de homepagina is de weergave van nieuws: brief over stemmen op 
www.meesttoegankelijkegemeente.nl  en week van de toegankelijkheid. Ook is er 
een pagina met Blog gekomen. Hierin wordt verwezen naar de shared space ruimtes 
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en de documentaire “Mari staat op”. Deze filmpjes kunnen ook bekeken worden op 
Youtube. 
 

- Week van Toegankelijkheid  
Voorstel is om de winkels in Sneek op toegankelijkheid te checken. We kunnen b.v. 
op de Oosterdijk een aantal winkels bekijken. Tineke betreurt het dat in de website 
www.weekvandetoegankelijkheid.nl op de kaart geen activiteiten worden vermeld in 
Friesland. Tineke bepleit om de activiteiten te spreiden over de hele week en de hele 
gemeente. We kunnen een oproep doen op de website en op facebook. 
Met de voorbereidingen starten we in augustus. 

 
6. Voorbereiding overleg met de wethouder op 16 juni  

Eindelijk hebben we het voor elkaar dat we in het voortraject al bij aanvragen van ver- en 
nieuwbouwplannen worden betrokken. Hiervan zal positieve melding worden gemaakt 
bij de wethouder. Daarnaast vragen we meer aandacht voor onze rol in de 
omgevingsplannen en bij de Proef Binnenstad. Ook ligt er nog een punt van “Herijking 
afspraken invalide parkeerplaatsen”. 

 
7. Voorbereiding overleg Klankbordgroep Inclusie 16 juni 

Wij zijn benieuwd naar de korte termijn doelen van de gemeente.  
De stukken omtrent de verkiezingen van de meest toegankelijke gemeente hebben we 
inmiddels ontvangen en op de website geplaatst.  
We blijven hameren op het betrekken van mensen met een beperking bij het bepalen 
van de inclusieagenda. Daarbij kan ook gedacht worden aan een manfestatie in de week 
van toegankelijkheid. Ook bij de verkiezingen van de meest toegankelijke gemeente 
missen we de bijhorende publiciteit in de kranten om de mensen te vragen te gaan 
stemmen. 
 

8. Rondvraag 
Na de activiteiten van 16 juni hebben we vakantie. Op donderdag 12 augustus starten we 
16.00 uur met een openingsborrel op het terras van Markt 23. Peter maakt afspraak. 
Henny vraagt René te reageren op het stukje over shared space in de Blog op de website.  
Deelnemers kunnen hun declaratie voor eind juni indienen bij Peter. 
 

9. Sluiting 
Volgende vergadering is 6 september. 
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