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210322 Verslag ingelaste vergadering DB  
De agenda luidt als volgt: 
1. Opening 
2. Verslag DB 8 maart en 22 maart 
3. Organisatiestructuur ATS (a.d.h.v. powerpoint Rein) 
4. Werving nieuwe bestuursleden 
5. Jaarverslag 2020 
6. Wv.t.t.k. 
7. Sluiting en volgende vergadering op 10 mei a.s. 
 
 
1. Opening 

Rein bedankt Diny en Henny voor de uitgebreide documenten. Er is hard gewerkt. 
 

2. Verslag DB 8-3: punt 7 is aanleiding voor deze ingelaste vergadering à zie punt 5 
 

3. Verslag Omgevingsvisie 8-3:  
Wij denken dat de gesprekken met Alberda en van der Werf met name gaan over de 
uitvoering/praktijk c.q. het voortraject voor vergunningverlening; hierover hebben we 
een vervolgafspraak gemaakt om morgen 23 maart om 11.30 uur. Omdat ik (Henny) niet 
aanwezig ben, stuurt Rein Brouwer een nieuwe uitnodiging via teams. 
Wij denken dat de gesprekken met Popkema en Grovestein met name gaan over het 
beleid en de proef Binnenstad Sneek, waarbij Diny Scholten betrokken zal worden. Zij 
belt of heeft reeds gebeld met mevr. Popkema om helderheid te krijgen over het 
traject/de ingezette weg en hoe de ATS daarin wordt opgenomen. Wij wachten op een 
vervolgafspraak van uw kant. 
Ondertussen hebben wij een powerpoint-presentatie voorbereid om uw collega’s te 
informeren over de ATS en de bedoelingen van het VN-verdrag. De ppp duurt ca. 30 – 45 
minuten. Rein zoekt nog uit hoe de ingelast filmpjes getoond kunnen worden tijdens een 
teamsbijeenkomst. 

 
4. Verslag Vergunningsverleners 9-3 à vervolg afspraak 23 maart om 11.30 uur  

Bij de test is er gekeken hoe de ATS in het systeem van de vergunningverlening past en 
hoe de reactie van de ATS daarin verwerkt kan worden. 
Als voorbeeld zullen we ook ingaan op de reconstructie van het busstation in Bolsward, 
waarbij de ATS heeft opgemerkt dat er geen gidslijnen zijn naar de Binnenstad. 
 
Als alles goed gaat komen er 75 – 100 aanvragen binnen. Peter en Rein gaan een lijst 
maken/bijhouden en nadenken over een protocol, dat als bijlage bij de structuurnota 
gevoegd kan worden. Antwoorden van Peter moeten op ATS-briefpapier met een cc naar 
toegankelijkheid@sudwestfryslan.nl en de gemeente. 
 
KHZ document  
Het KHZ-document komt in de plaats van de checklijst. Bij de eerstkomende schouw gaan 
we kijken hoe het werkt. Peter mist de afmetingen van de miva. Henny zal dit nog 
toevoegen. Het document wordt in pdf uitgevoerd. 
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5. Organisatiestructuur ATS  

Het is een concept/intern stuk en komt overeen met de ppp. Er is behoefte aan 
structuur; zeker met de lijst van vergunningaanvragen. Zaken moeten niet op de plank 
blijven liggen. Zoals in het communicatieoverzicht. Dit gaan we nog actualiseren. Verder 
dient het bij de aanname van nieuwe bestuursleden. Diny zal nog een A4-tje schrijven 
over werving en selectie. 
Jimmy … heeft bedankt 
Rene Veerman, buschauffeur is kandidaat: Rein en Peter gaan in gesprek à toevoegen 
aan werkgroep Schouwen. 
 

6. Rondvraag en sluiting 
Diny probeert contact te krijgen met Tineke Bootsma 
Up-date is te haastig verzonden. 
Email van Annelies à Jan Tadema: bestrating bij schaatsmuseum Hindeloopen 
Email van Annelies à Bram de Vries/Redmer Zwerver: toiletunit Bolsward voor toeristen 
Email van Peter à Ivo v.d.Werf over test-advies 
 
 

HS 8-3-‘21 


