
Secr. ATS 
Meeuwenlaan 8 
8601 XS  Sneek 

06-12641781 
toegankelijkheid@sudwestfryslan.nl 

 
210308 verslag D.B. (via teams) 
Aanwezig: Rein Brouwer, Peter Gardien, Diny Scholten, Annelies Nijboer en Henny Stroes 
 
1. Opening 

Na een wat moeizame inlog/start op teams starten we het overleg.  
 

2. Verslag D.B. 10-2-’21: geen opmerkingen 
 

3. Verslag gesprek Gea Wielinga 22-2-’21  
- Annelies heeft het lijstje met aandachtspunten doorgenomen met Gea. Zij gaat nu op 

zoek naar de juiste contactpersonen. Zij maakt een plannetje om met verschillende 
teams kennis te maken en informatie te verstrekken over de ATS. ATS zal zich hierop 
voorbereiden en een PowerPoint maken. 

- Tekst intranet heeft 2 reacties opgeleverd bij Annelies. 
 
4. Samenwerking WMO, WWB en ATS 

- Overleg Loek en Rein: Zodra we fysiek weer bij elkaar mogen komen gaan we in 
overleg met de WWB. De samenwerking met de WMO starten we in ieder geval wel 
op. Rein en Diny gaan hiermee aan de slag. 

- Website ATS: DB gaat akkoord met het maken van een eigen website. Misschien op 
termijn een groepje samenstellen om teksten te toetsen en materiaal aan te leveren.  

 
5. Voorbereiding gesprek over Omgevingsvisie (8 maart om 14.00 uur) 

- Betrekken ATS algemeen 
- Betrekken ATS bij Proef Binnenstad Sneek 
Het gaat om de grote lijnen. 

 
6. Voorbereiding gesprek Willem Alberda (9 maart om 11 uur) 

- Informatie ATS (naamsbekendheid) en actualisering KHZ-document. Hoe kunnen wij 
in het voortraject betrokken worden bij (ver-/nieuw-)bouwplannen en vergunningen?  
 

7. Voorbereiding Werkgroepen (?) 
Corona zit de activiteiten van de werkgroepen in de weg. We hebben afgesproken de AB-
leden bij de werkgroepen en het DB te betrekken. 
- Werkgroep Schouwen: Peter, Sietze van de Berg en David Walinga (als vrijw.) 
- Werkgroep Verhalen:  Diny, Henny en Tineke Bootsma (nu niet actief) 
- Klankbordgroep Inclusie:  Henny en Tineke Bootsma 
- Ambassadeurs:  Rein en Dave Tearny 
Vooraf moet duidelijk zijn wat we willen bespreken/agenderen en moeten de AB-leden 
weten wat er van hen wordt verwacht. Rein en Diny denken na over de structuur. Zoeken 
naar nieuwe leden: Op basis van structuur kunnen we een profiel en vacatures opstellen.  
AB 23 maart nog niet, wel een up-date. 
Annelies komt niet bij iedere vergadering, maar wel b.v. het eerste kwartier 

 
HS 9-3-‘21 


