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VOORWOORD

Het jaar 2017 heeft de schijn van een rustig jaar. Toch zijn wij, als werkgroep best bij redelijk
veel activiteiten betrokken geweest. De uitkomsten zijn soms wel en soms niet wat wij ervan
hadden verwacht of gehoopt.
Een paar voorbeelden:
Oudemirdum.
De afdeling Balk heeft, na een positief gesprek met de afdeling Ontwikkeling van de gemeente
de verwachting actief betrokken te zullen worden bij de herinrichting van de dorpskern, zeker na
een duidelijke reportage onzerzijds. Helaas hebben wij uit de media moeten vernemen, dat de
herinrichting met bijbehorende inspraakronde is gepasseerd en afgerond.
Een gemiste kans voor de gemeente, immers een aantal van onze voorstellen komen nu niet aan
de orde en gaan in de toekomst ongetwijfeld de nodige irritaties opleveren en zijn niet in het
belang van de inwoners, met name personen die een beperking hebben en daardoor minder mobiel zijn.
Een losse greep uit de overige activiteiten.
Het toiletgebouw in Lemmer heeft de nodige aandacht gehad, de rondweg in Sloten is meerdere
malen ter sprake gebracht, de oversteek van Doniahiem in St. Nicolaasga is de revue gepasseerd
en het onderzoek van de sportterreinen nadert zijn afronding. De Merk en de Sinnebuorren in
Joure zijn ook meerdere malen aan de orde geweest.
De bushaltes in alle dorpskernen, maar ook er buiten, zijn kritisch onder de loep genomen. Hiervan zal in het komende jaar een rapportage verschijnen, met naar ik nu al kan zeggen, de nodige
hilarische situaties, maar ook met zaken die zeker de aandacht behoeven.
Ons eigen vignet aangaande keurmerk toegankelijkheid is ontwikkeld en de voorwaarden voor
de toekenning ervan zijn eveneens bijna toepasbaar.
Gesprek met de wethouder om nog een ambtenaar geven hoop op nog meer directe uitvoerbaarheid, om in concrete situaties op voorhand onze inbreng te kunnen hebben.
De verbetering van de website nog niet gerealiseerd, maar heeft het wel onze aandacht.
Al met al kunnen we met een redelijk tevreden gevoel terugzien op het afgelopen jaar.
Dick T. Lantinga,
voorzitter.
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ALGEMEEN
De Stichting Toegankelijkheid De Fryske Marren
De Stichting Toegankelijkheid De Fryske Marren houdt zich bezig met het verbeteren van de
toegankelijkheid in de woonomgeving en in de openbare ruimten. Toegankelijkheid houdt in dat
iedereen zelfstandig gebruik kan maken van alle
voorzieningen.
Vooral voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking zijn specifieke voorzieningen noodzakelijk.
Dit sluit geheel aan op in de Tweede Kamer aangenomen wet, gebaseerd op het VN verdrag “Gelijke rechten voor mensen met een beperking”.
Deze wet is per 1 januari 2017 in werking getreden.
Het stichtingsbestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die inwoner zijn van de gemeente.
Twee ambtenaren van de gemeente wonen de vergaderingen als adviseur bij.
De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis Heremastate in Joure.
Toegankelijkheid van de woonomgeving
Losse stoeptegels, obstakels op het trottoir,
overhangende bomen en heggen of steile hellingen, het ontbreken van op- en afritten op het
trottoir of een opstap bij de bus.
Al deze situaties zorgen ervoor dat mensen die
slecht ter been zijn, slechtziend zijn of een rollend hulpmiddel bij zich hebben op veel plaatsen niet kunnen komen.
Het gaat daarbij ook om slecht leesbare aanwijzingen of het ontbreken van voorzieningen
voor doven en slechthorenden.

De vrijwilligers van de stichting onderzoeken de toegankelijkheid van de openbare ruimte en
rapporteert daarover aan de gemeente.
Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen die zijn opgenomen in het Handboek
voor Toegankelijkheid.
Toegankelijkheid van gebouwen
De stichting geeft informatie over eisen en normen die gelden voor een publiek toegankelijk
gebouw. Daartoe kan gevraagd geadviseerd worden. Ook worden verleende of nog te verlenen
omgevingsvergunningen beoordeeld op toegankelijkheid en bruikbaarheid.
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SAMENSTELLING BESTUUR

Het werkgebied van de stichting de hele gemeente De Fryske Marren.
Het bestuur van de Stichting Toegankelijkheid bestaat eind 2017 uit de volgende personen:
Lid

Functie

Woonplaats

Dhr. D. T. Lantinga
Dhr. J. van der Linde
De heer G. Haga
De heer W. de Koning
Mevrouw M.P.E. Rietman-Franke
De heer J.H. Rietman
Mevrouw V. J. M. de Vries- de Ree
Dhr. F. IJben
De heer P. F. IJsselmuiden

Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Lemmer
Joure
Sloten
Lemmer
Balk
Balk
Sint Nicolaasga
Joure
Joure

Vanuit de gemeente wordt de stichting geadviseerd en ondersteund door de heren H. de Roo,
van de afdeling Wijkbeheer en P. van der Meulen van Bouw-en woningtoezicht.

ACTIVITEITEN 2017

Huishoudelijke activiteiten
Met de wethouder van de gemeente is overleg gepleegd over actuele zaken, waaronder de Wet
Gelijke rechten voor mensen met een beperking en over het beschikbaar stellen van een ambtenaar van de afdeling gebiedsontwikkeling van de gemeente die ons tijdens de vergaderingen bij
kan praten over geplande ontwikkelingen in de openbare ruimte.
Het bestuur heeft dit jaar vijf keer vergaderd in een door de gemeente beschikbaar gestelde vergaderruimte.
Onderzoek en advisering.
•
•
•

Aandacht is besteed aan de problematiek van de toegankelijkheid voor mensen met een
lichamelijke beperking in het winkelgebied in de plaatsen Lemmer en Balk. Tot concrete
resultaten heeft dit nog niet geleid.
Met de directie van Hof en Hiem is van gedachten gewisseld over de toegankelijkheid van
het appartementengebouw met medische voorzieningen De Werf in Joure.
In de loop van 2017 is een onderzoek gestart naar de bruikbaarheid, voor mensen met een
lichamelijke beperking, van de meer dan 140 bushaltes in de gemeente. Naar verwachting
is de rapportage daarover in het voorjaar van 2018 klaar.
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•

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de sportvelden (inclusief kantines etc.) is vrijwel afgerond. Door ziekte van vrijwilligers is in de afwikkeling vertraging ontstaan. De
rapportage is in het voorjaar van 2018 klaar.
Er is overleg geweest met een vertegenwoordiger van een politieke partij in de gemeenteraad over de verkeerssituatie in de omgeving van Vegelinstate aan de Harddraversweg in
Joure.
In een aantal gevallen zijn bouwtekeningen van openbare gebouwen/projecten beoordeeld.
Genoemd kunnen worden Appartementencomplex De Werf in Joure, parkeergarage in
Lemmer, Herinrichting De Merk en Sinnebuorren in Joure. Ook plannen met de aanpassing van het Havenkantoor in Joure en de aanpassing van het complex Wilhelminaoord in
Sint Nicolaasga zijn bekeken en zo nodig van advies voorzien. Uit die beoordelingen bleek
dat de Bouwvoorschriften voor woningen steeds soepeler een ruimer worden. Er wordt
steeds meer overgelaten aan gecertificeerde aannemers. En het blijkt dat vrijwel geen aandacht meer wordt besteed aan levensloop bestendige woningen in de sociale woningbouw
De plannen met betrekking tot Knooppunt Joure van Rijkswaterstaat zijn eveneens bekeken.

•
•

•

Public relations/Externe contacten.
•

Het Jaarverslag 2016 is op ruime schaal verspreid in de gemeente en is eveneens verzonden aan alle werkgroepen toegankelijkheid in de provincie.

•

Met vertegenwoordigers van HiT in Heerenveen is enkele male contact geweest over de
activiteiten van deze vrijwilligersorganisatie, die bezig is een werkgroep toegankelijkheid
op te richten.

•

Contact werd onderhouden met de sectie Mobiliteit van De Fryske Marren Vitaal.

VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 2018

Beleid.
Het waarborgen van de continuïteit van het werk van de stichting zal evenals in voorgaande jaren op de agenda voor 2018 staan.
Bestuur
In 2018 zal worden getracht aanvulling van het aantal leden te realiseren.
Onderzoek en advisering.
•

In het voorjaar van 2018 zal worden begonnen met het beoordelen van de toegankelijkheid van winkels in de hele gemeente ter verkrijging van een door ons ontwikkeld keurmerk.

Blz. 7

•
•

Verder zullen aangevraagde omgevingsverguningen, voor zover betrekking hebbend op
gebouwen en terreinen die veel door het publiek worden bezocht, worden beoordeeld op
toegankelijkheid.
Nagegaan zal worden of en hoe zal worden meegewerkt aan de landelijke Dag van de
Toegankelijkheid

Public relations / externe contacten.
Verslagen van de vergaderingen van de stichting worden naar de gemeente gezonden.
Het jaarverslag 2017 zal aan de gemeente en aan andere toegankelijkheidsorganisaties in Friesland en aan de instellingen van Plaatselijk Belang in de gemeente worden aangeboden en worden
gepubliceerd op de website van de stichting.
In voorkomende gevallen zal samen met andere instellingen binnen en buiten de gemeente worden samengewerkt om de doelstelling van de stichting te realiseren.
Bijlage

Strooifolder
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