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Verslag Bestuursvergadering 11 mei 2021 (via teams) 
Aanwezig: Rein Brouwer, Peter Gardien, Tineke Bootsma, Dave Tearney, Sietze van der Berg, 
René Veerman en Henny Stroes 
Afwezig: Gea de Weerd (geen bericht) en Annelies Nijboer. 
 
1. Opening 

Rein heet iedereen welkom en in het bijzonder Tineke (terug na ziekte) en René (nieuw). 
René stelt zich even voor. 
 

2. Verslag 12 april  
Verslag is duidelijk; geen vragen. 
 

3. Werkgroep Bouwen en Schouwen (Peter) 
- Vanwege Corona heeft er dit jaar geen schouw plaatsgevonden; hopelijk kunnen we 

dit binnenkort weer oppakken. 
- Het Kom-Hoor-Zie document is aangepast en staat op de website. 
- René en Sietze worden betrokken bij de werkgroep Bouwen en Schouwen. René gaat 

vooral meedoen in verkeerskundige zaken en Sietze bij bouwplannen. 
- Adviesraad is betrokken bij de “voorkant” van vergunningaanvragen. Op 16 juni 

wordt een presentatie gegeven voor het hele team.  
- Vanmiddag is er een evaluatie van de pilot (Advies ATS in vergunningsysteem van de 

gemeente). Ervaring tot nu toe is dat de adviezen van ATS (m.n. invalide toilet en 
parkeerplaatsen) steeds worden overgenomen. 

- Buiten de pilot om zijn er ook al een aantal adviezen gegeven; zoals een vissteiger in 
Workum. 

 
4. Website Onbeperktinswf.nl (Henny) 

- De website www.Onbeperktinswf.nl is onlangs online gegaan. Iedereen vindt het 
duidelijk/goed ingericht. De website wordt onderhouden door Henny. 

- Op de website zullen nog links worden gezet naar andere organisaties, zoals WMO en 
WWB. 

- Voorgesteld wordt de website te promoten bij organisaties en mensen met een 
beperking. Alle bestuursleden worden gevraagd de website te delen in het eigen 
netwerk. 

 
5. Week van Toegankelijkheid in 4 t/m 8 okt. (Rein) 

- Rein memoreert dat we in Bolsward en Makkum belevingswandelingen hebben 
gedaan en vorige jaar 3 pagina’s hebben gehad in Groot-Sneek en Groot-
Bolsward/IJsselmeerkust. Verder hebben 4 bestuursleden meegedaan binnen de 
organisatie van de onbeperkte elfstedentocht; deze wordt dit jaar van 15 t/m 19 
september gehouden. 
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- Voorstel maken voor werkgroep, plan en promotie: Bekeken wordt of het meekan in 
de inclusieagenda. Dave wil meedenken, Tineke wordt gevraagd opnieuw deel te 
nemen; Henny zal de kar trekken. 

 
6. Voorbereiding Klankbordgroep Inclusie 12 mei  

De reactie op 0-meting wordt door ieder gedeeld. Sietze is van mening dat al veel bij wet 
en bouwbesluit is geregeld. Probleem bij horeca, sportverenigingen en clubs het invalide-
toilet vaak als voorraadkast wordt gebruikt, omdat er “in de buurt” geen invaliden 
wonen. Rein zegt dat niet iedere beperking zichtbaar is en er mag niet gediscrimineerd 
worden. Het gaat om bewustwording en onwetendheid. 
Dave reageert op de zinsnede over autisme. “Er zijn veel verschillende soorten en gradaties 
van autisme. Dit kan je niet over een kam scheren! Een leerling met een milde vorm van 
autisme kan prima in het regulier onderwijs functioneren, mits het passende ondersteuning 
krijgt. Een leerling met een ernstige vorm van autisme heeft een ander aanbod nodig. Het doel 
moet altijd zijn: een situatie te vinden waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
Het is niet altijd mogelijk om vaste of bestaande omgeving aan te passen aan het kind. 
Eigenlijk vind ik dat er voor een kind met een ernstige vorm van autisme een aparte situatie 
gecreëerd moet worden waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen en er vervolgens 
gekeken kan worden naar integratie in de reguliere maatschappij”. Dit stukje zal in de blog op 
de website opgenomen worden. 

 
7. Rondvraag 

René: Er komen veel indrukken op me af; het is breder dan verwacht. Prima om mee te 
doen in de commissie. 
Sietze vraagt zich af hoe we omgaan met de grote hoeveelheid vergunningaanvragen? 
Peter/Rein: Het gaat vooral over publiek toegankelijke gebouwen. Gerekend wordt op 
70-100 aanvragen per jaar). 
Dave: Als ambassadeur overleg gehad met 4/5 mensen. Aandacht wordt gevraagd voor: 
Toegankelijkheid van mensen met een beperking in werksituaties. 
 

8. Sluiting 
Volgende vergaderingen:  
- 7 juni om 10.00 uur 
- 6 september 
- 11 oktober 
- 8 november 
- 6 december 
 
(De AB-vergaderingen van 22 juni en 23 november komen te vervallen) 
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