
Notulen van de  PWT vergadering dinsdag 13 maart 2018                                                                              
Locatie: Gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet                                                                                                                            
Tijd: 13.30-15.30 

Aanwezig: .mw.  A.M. Zwart, de heren  A.  v.d. Assem., W.C. Bakkenes, P.D.H. Bootsma., R. ten Have, 
H. van ’t Hul, J..F. Peddemors,  J. Kamp, H. Teunissen.  Deel 1. Dhr, F. Krisman en H. van Ommen                                                                                  
.Afwezig met kennisgeving: dhr A. van ’t Hul 

 Agenda PWT en ambtenaren 

1. Opening 

De voorzitter heet ieder welkom. Zij licht de afwezigheid van dhr. van ’t Hul toe 

2. Agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

3. Informatie projecten door de heren. Krisman en van Ommen 
4. Er lopen diverse projecten: Oenenburgweg, De Kolk en de Brink in Elspeet.                                              

Elspeet:                                                                                                                                                              
De Brink is gelijkvloers project voor hemelwaterafvoer. Waterinfiltratie gebeurt niet via natuurlijk 
verhang. De bestaande hoogte naar de winkels is minder stijl. Sommige winkels doen niet mee 
met het project omdat het project op eigengrond ligt. Afronding rond 18 mei 2018. 
Havenweg is Elspeet wordt hemelwaterinfiltratie aangepast. Parkeren infiltratiesysteem als 
overloop.. 
Project Steenbeek. 
Nunspeet. Het Wheme terrein. Er zijn meerdere invalide pareerplaatsen op het Torenpad. 
Er wordt gesproken over goede doorgang voor de hulpdiensten en over het parkeren van de 
auto’s van begrafenisondernemers. De vraag naar parkeren van de scootmobiels moet door de 
kerk opgelost worden.  

5. Parkeren  
6. Commissies Civiel, Bouw en Schouwen en beleidsambtenaren 
7. De ambtenaren zullen de Boa de vergaderdata doorgeven en doorgeven aan ons wanneer een 

Boa aanschuift.  
8. Er wordt gen gebruikt gemaakt van de Rond 

De heren Krisman en van Ommen worden bedankt voor hun inbreng, 

Agenda PWT 

1. Opening 
                  We vervolgen de vergadering zonde de ambtenaren. 

2. De notulen worden vastgesteld. Er is in deze vergadering geen notulant. 
3. Notulen: vergadering wethouder februari.                                                                           Er 

zijn geen op- aanmerkingen. De notulen worden onveranderd geaccepteerd. 

4. Mededelingen: voorzitter, secretaris, leden 
                 De data PWT vergaderingen worden nogmaals genoemd.  3 maart;10 april; 8  
                 mei;12 juni;. 09-3028 kunnen we niet in het gemeentehuis vergader 

5. Post. Uitnodiging: 16-03-2018. Uitkomst bijeenkomst februari 2018 betreffende de inrichting 
van het Stationplein.. Locatie Veluvine. Vrijdag a.s. is er een vergadering over de inrichting 
van de Stationslocatie. De heren Bootsma en ten Have zullen deze bezoeken. MW. Zwart 
onder voorbehoud 

6. Commissie Scholenproject:  

➢ Vervoer 22 maart a.s. De Stuyvenbergschool heeft de datum van de 
informatiemiddag veranderd. Daardoor zijn de afspraken voor ophalen-
wegbrengen in het gedrang gekomen.  



➢ We spreken af dat we tot de zomer per keer de chauffeurs voor de scholen 
zullen vaststellen. Vanaf september 2018 tot juli 2019 wordt er volgens 
schema gewerkt door chauffeurs en de vaste invaller voor de workshops. 
Bij afzeggen van de scholen vervallen de vervoers en invalafspraken. 
afspraken voor de betreffende datum. A.M. Zwart zal donderdag a.s. de 
workshop van W, Bakkenes  

➢ Mw. Magre herstelt langzaam. Over haar terugkeer is niets bekend, 

➢ Mw. Zwart zal SWN benaderen over het vervoer van de leden van het 
scholenproject. 

➢ Er is geen voorstel voor een rolstoel ingediend door de cie. scholenproject. 
De PWT zal deze snel aanschaffen 

7. Commissie Bouwzaken w.o. BPO lijsten  
Dhr. Teunissen heeft enige brieven veerzonden. 
Afspraak: elk PWT lid stuurt zijn bespreekpunten van de BPO lijst door naar de cie Bouw. 
Deze maken voor elke vergadering een lijst waarop weeknummer en bespreek nummers 
staan, Deze komen in de vergadering aan de orde.  
De BPO lijsten worden bij de vergaderstukken gevoegd. 

8. Commissie Civieltechnische zaken 
De heren ten Have en Peddemors hebben contact gehad met de heren van de gemeente 
over.. 
We verwijzen naar bespreking van het Wheme terrein met de heren Kriisman en van 
Ommen van de gemeente. 

9. Commissie Toegankelijkheid 

De cie leden hebben met de leden van cie Civiel contacten met over de inrichting van de 
Wheme, het Markterrein. Eveneens met Mw. van Elderen van de gemeente. Zij heeft 
toegezegd de PWT bij alle besprekingen over de herinrichting van de Markt, de 
stationsomgeving en de Dorsstraat te betrekken. 

De cie Toegankelijkheid gaat het gedachtengoed van het VN verdrag voor menen met een 
handicapt actief verspreiden en proberen dit aan de voorkant van het beleid gestalte te 
laten geven. Eveneens is mw. Focussen op het VN Verdrag. Na afloop wordt er gewerkt 
aan een voorstel  

10. Website 
                  Website: beheer volledig in handen van A. van den Assen, de webmaster 
                  Inhoud website. Hij is zeer actief in het up to date houden van de website.   
                  Binnenkort vergaderen met de tijdelijke cie over de website. Ieder .wordt verzocht                    
                  mee te denken en ideeën aan te dragen.                                                                      
                  Mw. Zwart zal de ambtenaar die readspeaker aansluiting verzorgt, vragen hoever                
                  de gemeente gevorderd is. 

11. Financiën. De penningmeester licht de jaarstukken en de begroting 2019 toe. Een nieuw 
financieel onderwerp is teambuilding. De vergadering gaat akkoord met de stukken en 
onderstreept het belang van teambuilding.  

12. Jaarverslag 207. Op het concept jaarverslag 2027 zij door dhr. te Have enkele 
opmerkingen gemaakt die verwerkt zijn. Het jaarverslag is door de vergaderring akkoord 
bevonden en wordt met de jaarstukken rond 23 maart maart de gemeente Nunspeet 
verzonden. 



13. Week van de Toegankelijkheid. Het thema voor 208 wordt in de loop van maart bekend 
gemaakt. De cie Toegankelijkheid zal een trekkers rol vervullen. De PWT wil de week vd T 
gebruiken om bekendheid te creëren voor zichzelf en dus voor haar activiteiten. Het VN 
verdrag voor de mensen met een handicap is daarbij leidend. Afspraak is dat voor de 
zomer het plan rond is.                                                                                                    

14. Beleid PWT. De tijdelijke cie moet nog een afspraak maken. Mw. Zwart stuurt een voorstel 
door. 

15. De vacature voor secretaris is nog niet vervvuld. De voorzitter geeft aan dat de combi 
functie van secretaris en voorzitter niett meer wil vervullen. Voor het zomerreces van 2018 
moet er een secretaris zijn. We zullen ok via de website werven. Ook aan jonge mensen in 
de PWT is behoefte. Ieder kijkt rond in zijn netw 

16. Er zijn geen vragen voor de rondvraag 

17. De voorzitter bedankt allen voor de bijdrage aan de prettige en constructieve vergadering 
en wenst ieder een goede thuisreis. 

                                                                                                                                       

           A.M. Zwart 

          Voorzitter


