
Verslag halfjaarlijks wethoudersoverleg van de Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid       
d.d. 14 februari 2018 om 10.30 uur in het gemeentehuis van Nunspeet. 

 
Aanwezig namens de PWT: mevrouw A.M. Zwart en de heren A. van den Assem, J. Kamp, P. Boots-
ma, Ch. Bakkenes, R. ten Have, F. Peddemors, en H. van ‘t Hul. 
Aanwezig namens de gemeente: wethouder de heer J. Groothuis, H. van Ommen en F.H. Krisman 
(voor verslag) 

 
1. Opening en welkom. 
 Mevrouw Zwart opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda. 

Akkoord, geen aanvulling of wijzigingen.  
 
3. Functieverandering PWT leden en vacature. 

Voorzitter mevrouw van den Brink heeft haar functie neergelegd en kan helaas vandaag niet aan-
wezig zijn. Mevrouw Zwart heeft al een tijd dubbel functie secretaris en voorzitter. Zij wordt de 
nieuwe voorzitter. De functie secretaris is vacant. Intern kan PWT deze functie niet opvullen aan-
gezien vele PWT leden ook actief zijn bij andere verenigingen en/of sociale functie bekleden. Om-
dat de gemeente de taak van secretaris bij de AMON (voorheen WMO-raad) invult, is de vraag 
van PWT of de gemeente ook mogelijkheden ziet voor de functie van secretaris bij PWT. Wethou-
der Groothuis zal navragen wat de mogelijkheden zijn. 
 

4. Notulen wethoudersoverleg van 20 april 2017. 
Geen op- en aanmerkingen, de notulen worden vastgesteld. Actie punten worden bij de agenda-
punten besproken. 
 

5. Mededeling door wethouder, voorzitter en commissieleden. 
Wethouder Groothuis heeft geen mededelingen. De commissieleden hebben geen mededelingen. 
Mevrouw Zwart is positief over de rol die PWT krijgt bij diverse projecten o.a. Marktplein. Voor pro-
ject Stationsplein is zij door de gemeente, op persoonlijke titel, voor input gevraagd. Zij heeft de 
uitnodiging door gestuurd naar de overige PWT –leden.  Gemeente zal voor volgende projecten 
PWT uitnodigen en geen leden afzonderlijk op persoonlijke titel. PWT is ook aanwezig geweest bij 
ambtelijk overleg project Centrum, Dorpsstraat samen met Ondernemers Vereniging Nunspeet 
(OVN) en Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). De Hoofdroute voor mensen met een 
beperking door de Dorpsstraat met de uitstallingen zijn nog steeds een groot probleem. Intentie 
van PWT is om gezamenlijk met alle partijen tot een oplossing te komen. Er zijn echter tegenstrij-
dige belangen. 
 

6. Commissie Bouwzaken. 
De heer Harry van ’t Hul vermeldt dat PWT omgevingsvergunningen beoordeeld en particulieren 
aanschrijft. PWT heeft de omgevingsvergunning voor De Bunterhoek ook beoordeeld. 
Wethouder Groothuis meldt dat er in het proces Sportpark, zwembad vertraging is. Zodra zaken 
concreter worden zal PWT geïnformeerd worden. Wethouder Groothuis meldt ook de voorberei-
ding van Whemeplein. PWT zal ook hierover geïnformeerd worden. De heer Bootsma vraagt de 
PWT zo vroeg mogelijk in de processen te betrekken ook vanwege Agenda 22.  
 

7. Commissie Civieltechnische zaken. 
De heer Reinier ten Have geeft aan er goede, prettige contacten zijn met de gemeente de heer H. 
van Ommen en F. Krisman. De hoofdrouteverbinding tussen De Binnenhof en Oenenburgweg 
aandacht heeft. De omgeving van het stations vraagt ook de nodige aandacht. De gidslijnen op 
spoorterrein, Prorail, zijn niet optimaal. De bereikbaarheid van de kaartjesautomaten, incheckpa-
len is niet goed. F. Krisman zal contact opnemen met Prorail.  
 

8. Commissie Scholenproject. 
De heer Chris Bakkenes geeft tekst en uitleg over de scholenprojecten. In 2017 is veel geld geïn-
vesteerd in nieuwe materialen, het project loopt goed. De scholen zijn positief en geven aan dat 
dit waarde volle kennis voor de leerlingen is en vragen PWT te blijven komen. Voor de workshops 
wil PWT graag een eigen rolstoel de vraag wordt gesteld of dit via de leverancier van de gemeen-
te kan. Wethouder Groothuis vraag naar de eisen die gesteld worden aan de rolstoel. PWT, Ch. 
Bakkenes zal de eisen naar F. Krisman sturen. 
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Het scholenproject is circa 1 maal per maand, het halen en brengen van mensen en materialen 
vraagt veel van de leden. Een optie is om gebruik te maken van Stichting Welzijn Nunspeet. F. 
Krisman zal contact opnemen met de stichting. 
 

9. Commissie Toegankelijkheid. 
Er is een nieuwe commissie, commissie Toegankelijkheid. Doel is om bij projecten aan de voor-
kant mee te denken, zaken regelen, afstemmen.  De openbare gebouwen wordt geschouwd en de 
bevindingen worden op de website van PWT gezet. De commissie heeft contacten met de onder-
nemersvereniging en bedrijfsverenigingen. PWT wil ook contact opnemen met Nunspeet uit de 
Kunst. 

 
10. Commissie Website 

De heer Arnold van den Assem is beheerder van de website. Er wordt veel informatie op de site 
geplaatst, de site is actueel. Recentelijk zijn er vijf scootmobiel routes op de website geplaatst. 
PWT wil haar informatie graag delen, bij diverse activiteiten zal contact worden opgenomen met 
Nunspeet uit de Kunst. PWT heeft contact met gemeente mevrouw M. van de Kolk over de 
spraakfunctie, voorleesfunctie   
 

11. Lopende zaken: herinrichting Markt, Stationsplein, Handhaving, (BOA’s) 
Zodra de data van de reguliere twee maandelijkse overleggen zijn vastgesteld, zal een BOA bij 
een overleg aanschuiven. De geleidelijn in de Dorpsstraat, de natuurlijke goot voor hemelwateraf-
voer in combinatie met de uitstallingen en terrassen blijft een probleem. Er was goed overleg met 
onder meer de OVN. Wethouder Groothuis geeft aan dat winkels en horeca en ook de openbare 
ruimte goed bereikbaar moet zijn voor alle burgers. Er worden diverse mogelijkheden besproken. 
Een nader overleg tussen gemeente, PWT en OVN moet duidelijkheid geven. 
 

12. Financiën. 
De heer Frits Peddemors, penningmeester, geeft een korte toelichting. De subsidie voor 2018 
heeft PWT al ontvangen. De aanvraag voor 2019, begroting, zal PWT in april opstellen en indie-
nen. 
 

13. Public relations 
PWT wil zich zelf nog meer profileren, haar rol naar buiten brengen en voor iedereen duidelijk op 
de kaart zetten. De website is een belangrijke onderdeel van public relations. PWT wil ook meer 
contact met de diverse media. In de eerste volle week van oktober is er weer de Week van Toe-
gankelijkheid, samen met OVN en horeca wordt er gekeken naar een programma. 
 

14. Rondvraag. 
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 

 
15. Sluiting. 

Mevrouw Zwart dankt de wethouder voor haar aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering. 
Volgende vergadering in overleg nader ingepland worden. Voorstel  november 2018. 


