
                                                                                 Bijlage 1 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

                    PLAATSELIJKE WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID NUNSPEET 

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw van is de Plaatselijk Werkgroep Toegankelijkheid  
Nunspeet werkzaam in de gemeente Nunspeet. Haar werkzaamheden lagen en liggen op 
vele terreinen en hadden en hebben “belangenbehartiging” gemeen.  

1. naam, plaats, werkgebied 
naam:                        Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid (afgekort PWT) 

            plaats van vestiging: Nunspeet 
werkgebied:              gemeente Nunspeet 

2. doelstelling 
a.   het behartigen van de belangen van mensen met een beperking, ongeacht leeftijd, 

zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving 
b.   de integratie van de onder punt a. genoemden trachten te bevorderen 
c.   bevorderen van digitale toegankelijkheid 
d.  door de workshops van cie Scholenbezoek leerlingen laten ervaren wat een 

beperking kan betekenen in het dagelijks leven 
c.   het behartigen van de wettelijke eisen die voortvloeien uit het VN Verdrag voor 

mensen met een beperking in Nunspeet 

 3. de werkgroep tracht haar doel te bereiken door: 
a. contacten onderhouden met gemeente, woningstichtingen/stichtingen, 

wijkontmoetingscentra, ouderenbonden en andere relevante organisaties 
gerelateerd aan de in de doelstelling omschreven gebieden 

b. het verkrijgen van inspraak in bestuurlijke- en niet bestuurlijke organen die 
werkzaam zijn op de in de doelstellingen omschreven gebieden 

c. openstaan voor signalen uit de samenleving  
d. signaleren van knelpunten 
e. goede BTB ( Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) van gebouwen, 

woningen, woonomgeving en openbare ruimte nastreven 
f. bestuderen van planologische en bouw tekeningen en beoordelen 
g. adviezen, gevraagd en ongevraagd, uitbrengen, zowel mondeling als schriftelijk 
h. publiciteit en voorlichting 
i. speciaal op basisscholen gericht voorlichtingsproject 
j.    initiëren van routes voor scootmobiels 

` 4. samenstelling 
De PWT bestaat uit tenminste 10 leden.  
De leden van ci scholenproject  dienen bij voorkeur een beperking te hebben op het 
terrein van de workshop die zij geven.  
a. een vertegenwoordiger vanuit de groep mensen met een motorische beperking 
b. een vertegenwoordiger vanuit de groep mensen met een auditieve beperking 
c. een vertegenwoordiger vanuit de groep mensen met een functiebeperking t.g.v. 

een orgaandeficiëntie 
d. een vertegenwoordiger uit de ouderenbonden 



e. een vertegenwoordiger vanuit instanties die raakvlakken hebben met de 
doelstelling van de PWT  

f. iemand op persoonlijke titel met betrokkenheid tot de doelstelling van de PWT 
g. voor een afgebakend terrein kan een adviseur gevraagd worden tijdelijk zitting te 

nemen in de werkgroep. 

5. samenstelling bestuur 
 a. voorzitter           
            b.   secretaris          
 c.   1e en 2e penningmeester                           
            d.   notulist 
            e.   leden met specifieke expertise 
            f.    algemene leden 
        
 Bij verhindering kan men elkaar onderling vervangen   

6. financiën 
De PWT wordt gefaciliteerd door een financiële en bestuurlijke ondersteuning van de 
gemeente. Er wordt jaarlijks een subsidie toegekend door de gemeente. De subsidie 
moet jaarlijks voor 1 april worden aangevraagd door de secretaris, ondersteund met 
een begroting voor inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. 
De penningmeester dient voor 1 maart een jaarrekening op te stellen en deze voor 1 
april bij de gemeente in te dienen 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
Na overleg met voorzitter en penningmeester kunnen onkosten via een PWT-
declaratieformulier worden gedeclareerd. Reiskosten worden vergoed op basis van de 
landelijke norm Uitbetaling zal binnen twee weken na indiening plaatsvinden. 
Ieder lid ontvangt een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten. De hoogte hiervan 
wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 

7. Verzekering 
De commissieleden zijn, indien werkzaam voor de PWT, verzekerd door een WA- en 
ongevallenverzekering, afgesloten door de gemeente. 

8. Vergaderingen en werkbesprekingen 
 a. de PWT commissieleden leden vergaderen in principe 10 maal per jaar 
 b. de PWT contactambtenaar(aren) van de gemeente woont 5 keer per jaar de 

vergadering bij 
 c. uiterlijk 10 werkdagen voor elke vergadering ontvangen de leden en 

contactambtenaar van de secretaris een uitnodiging voor de vergadering en de 
agenda 

 d. de notulist zorg er voor dat de leden en de contactambtenaar(aren) tenminste 15 
dagen voor de vergadering de notulen van de vorige vergadering in hun bezit 
hebben  

 e. bij verhindering dient men zich af te melden bij de secretaris 
 f. iedere vergadering worden er door de notulist notulen opgesteld 
 g. van iedere commissieoverleg wordt een verslag gemaakt door een op die 

bespreking aangewezen persoon 



            h.   alle schriftelijke contacten gaan via de secretaris, dus alle post wordt via het 
secretariaat verzonden 

            h.   Cie. leden brengen schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden 
            i.    Indien aanwezig worden formats gebruikt 
   
9. subcommissies 

 Subcommissies kunnen worden ingesteld vanuit en door de PWT. De subcommissie 
bestaat uit minimaal 3 leden waarvan tenminste 1 uit de PWT. De subcommissies  zijn 
verplicht schriftelijk verslag uit te brengen aan de PWT. De eindverantwoording blijft te 
allen tijde bij de PWT. Subcommissies kunnen te allen tijde ontbonden worden door de 
PWT. 

10. Slotbepaling                                                                                                                               
            In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het voltallige bestuur met    
            volstrekte meerderheid van stemmen. 

Aldus opgesteld op …       2018………………..te Nunspeet 

Voorzitter     Secretaris 



Bijlage 2 

Werkzaamheden van de PWT commissie Nunspeet 

Commissie Civiel 
Als onderdeel van het huidige beleid van de gemeente Nunspeet worden 
voorzieningen voor mensen met een beperking bij aanpassingen en aanleg van 
infrastructuur integraal meegenomen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente, in 
samenwerking met de PWT Nunspeet, geleide lijnen voor blinden en een groot aantal 
kruispunten en wegen voorzien van waarschuwingsmarkering en slechtzienden; 
verlaagde banden voor rolstoelen en aanpassingen van bushaltes. 
Specifieke activiteiten van commissie civiel 

➢ Hoofdroute 
In de woonkernen Nunspeet en Elspeet zijn in overleg met de PWT zogenaamde 
hoofdroutes vastgesteld. De hoofdroute vormt een schakel tussen de woonwijk en het 
centrum. De hoofdroutes zijn vastgelegd op een overzichtskaart. . In de woonkernen 
Vierhouten en Hulshorst zijn deze routes niet noodzakelijk. 
In Nunspeet is tevens een hoofdroute stationcentrum vice versa opgenomen. Ook ligt 
om het centrum een ring (Station slaan, Driestweg, Spoorlaan, Laan en Brinkersweg) 
waar alle hoofdroutes op aansluiten. Door deze ring worden de hoofdroutes met 
elkaar verbond 

➢ Gidslijnen 
De visueel beperkte maakt in de openbare ruimte gebruik van een natuurlijke 
geleiding. Deze geleiding kan bestaan uit een fysieke scheiding tussen trottoir en 
aanliggende percelen.  
Verschillen in verharding en groen (bijvoorbeeld het verschil in tegels en gras) dienen 
als natuurlijke gidslijn. Op die plekken waar de natuurlijke gidslijn ontbreekt, neemt 
een gidslijn, bestaande uit betonnen geleidelijntegels, deze functie over. De 
voorziening bestaat, per oversteek, uit waarschuwingstegels en betonnen geleidelijn  
tegels. Naast deze voorziening wordt er op beslispunten in de geleidelijn een viertal 
noppentegels aangebracht. Ook wordt, ter plaatse van de oversteek, de trottoirband 
verlaagd 

➢ Overige voorzieningen en maatregelen 
Naast de voorzieningen buiten de hoofdroute wordt gelijktijdig met 
onderhoudswerkzaamheden bekeken of er verlaagde banden moeten worden 
aangebracht.  

➢ Signaleren van problemen 
Indien problemen gesignaleerd worden binnen de werkzaamheden van civiel, dan 
worden deze aan de gemeente doorgegeven en worden mogelijke oplossingen 
besproken. Regelmatig worden klachten geuit over overhangend groen, wat 
rolstoelers en scootmobielers veel overlast bezorgd.  

➢ Ingaan op vragen van burgers van de gemeente Nunspeet.   
In dien er vragen opmerkingen etc. van burgers bij de PWT komen, dan wordt contact 
opgenomen met de betreffende functionaris van de gemeente Nunspeet organisatie 
en wordt besproken wat de PWT kan doen. Als er een klachten nummer is wordt dat 
doorgegeven. 

➢ Controle functie 



De PWT heeft een actieve controle functie m.b.t. de toegankelijkheid van wegen, 
trottoirs, geleide lijnen etc. m.b.t. de toegankelijkheid. Grote en kleinen obstakels 
worden bij de gemeente gemeld. 
Controle op het uit stalgedrag van de winkeliers en horecabedrijven, het gedrag van 
fietsers m.b.t. parkeren: Regelmatig is overleg met de gemeente, wethouder en 
Boa’s, over het handhaven van het handhavingsbeleid. 
  

Activiteiten van de commissie 

Commissie Bouw 
De leden van de Bouwcommissie houden zich bezig met de toegankelijkheid van 
openbare gebouwen in de gemeente Nunspeet. Zij zien erop toe dat deze 
toegankelijk zijn en / of worden. 
Als onderdeel van het huidige beleid van de gemeente Nunspeet worden 
voorzieningen voor mensen met een beperking (alle leeftijden) bij aanpassingen en 
nieuwbouw direct toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. De mensen 
van bouw krijgen tijdig de tekeningen van de gemeente. Indien nodig volgt een 
overleg. Advies wordt schriftelijk uitgebracht. 
Particulieren kunnen bij nieuwbouw- en verbouw een beroep doen op de PWT. Zij 
adviseert kosteloos m.b.t. toegankelijkheid van een woning/appartement. Eveneens 
adviseert zij over voorzieningen als aangepast badkamer, toilet, lift etc. 

Commissie Scholenproject 
De commissie Scholenproject  heeft als doel leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool 
te laten ervaren dat iemand met een beperking meer problemen moet oplossen dan mensen 
zonder een beperking om deel te nemen aan de maatschappij. 
De werkgroep bestaat uit mensen die een beperking hebben en/of ouder zijn van kinderen 
met een beperking. Naast de leden is er tijdens de workshops  een toezichthouder aanwezig 
De workshop heeft een schoolmiddag vullend programma. Deze begint met een gezamenlijk 
moment waarin de uitvoerders zich voorstellen. Vervolgens wordt een DVD vertoont en wordt 
een gesprek gevoerd met de vertoonde DVD als uitgangspunt. Dan is er het “circuit”. De 
leerlingen gaan langs de workshops en krijgen informatie over het onderwerp en/of kunnen in 
de praktijk e.a. ervaren.                                                                                            
Onderwerpen circuits zijn:ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum; auditieve handicap; 
visuele handicap 2 x (hulpmiddelen en stoklopen); allergieën (COPD, contact- en 
voedselallergie 



Nog uitwerken: Commissie Toegankelijkheid 

1. Bekendheid PWT 
- Website 
- Media: krant, radio en TV 
- Info materiaal bij publieke ruimten 
- Ect 

2. VN Verdrag voor mensen met een beperking 
- Beleid van gemeente Nunspeet 
- Beleid openbare ruimten, w.o. alle recreatieve voorzieningen 
- Publiceren over de toegankelijkheid van de gemeente Nunspeet op diverse terreinen 
-
3. Jaarplannen alle commissies. In bijlage 3.  

                      Doel: toetsen van toegankelijkheid voor 
mensen met een fysieke beperking aan de hand van      
                     objectieve criteria  
     
Toega                       Toegankelijkheid: behelst 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid.  
Kan ik erin?                                  Is de                              
Is de deur breed genoeg,  makkelijk te openen, is de 
drempel niet te hoog? 

                     Bereikbaarheid: (hoe) kan ik er komen? 
Is er openbaar vervoer, invalidenparkeerplaats 
dichtbij, een                    
                     hellingbaan, geleide lijnen enz. 

                     Bruikbaar: kan ik alles gebruiken dat 
aangeboden wordt? Is de balie niet te hoog, is er een 
invalidentoilet                  
                     dat aan alle eisen voldoet, zijn de 
automaten te bedienen. Is er in geval van nood een 
goede en goed                                     
                     aangegeven vluchtweg? 
                       
                     Nog uitwerken: Commissie Website 
                       
                      Nog beleid maken op 


