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VOORWOORD

2018, een jaar met een veranderend menselijk gezicht.
Beste lezer,
Soms kenmerkt een jaar zich door wat je doet, soms door wie je bent.
Voor mij als voorzitter is de bemensing superbelangrijk, immers alleen als groep kunnen we samen iets betekenen. En als er zich dan in de personele bezetting de nodige wijzigingen voordoen, heeft dat een duidelijke impact.
Daarom begin ik er ook mee.
Allereerst mogen we Fransje Faber opnieuw verwelkomen in onze gelederen. Fijn dat je er
weer bent en je draait direct mee, alsof je nooit bent weggeweest.
Daarna komt Jan van der Linde. Na meer dan 23 jaar als bestuurder, secretaris en penningmeester een bijdrage geleverd te hebben aan de werkgroep toegankelijkheid en haar voorgangsters,
geeft Jan aan per 1 januari 2019 te stoppen. Zijn inzet, betrokkenheid en kennis van zaken doen
ons terugzien op een zeer kundige samenwerking, zeker ook als mens word je gewaardeerd.
Jan hierbij nogmaals meer dan bedankt.
Daarnaast mogen we twee nieuwe leden welkom heten.
Jaap Langius, bekend in Joure en omstreken, kritisch en zeer bekend met de problematiek van
de minder mobiele medemens, welkom.
Dat welkom geldt tevens voor Tjeerd Nutters, die de hoek Oudehaske een prima geografische
invulling gaat geven, naast zijn bouwkundige inzichten en praktische bekwaamheden.
Ook tav. de voortgangsgesprekken met de gemeente zijn er wijzigingen.
Wethouder Jannie Schouwerwou krijgt een andere taakinvulling en in de loop van dit jaar geeft
ze aan zelfs te moeten stoppen. Ook jou wil ik hierbij bedanken voor de samenwerking en de
gevoerde gesprekken.
Onze nieuwe man op het gemeentehuis is nu dhr. Durk Durksz.
Als werkgroep hopen we ook met jou op een plezierige samenwerking.
Hebben we dan helemaal niets gepresteerd dit jaar ?
Zeker wel. We hebben een nieuwe en prettig leesbare website gekregen.
Als werkgroep hebben we ons in Joure onder meer bezig gehouden met de parkeerproblemen
bij De Werf en de situatie bij Hof en Hiem. Daarnaast hebben we advies uitgebracht mbt. de
bushalte bij de Ovatonde, daarbij blijven we ageren tegen de toiletvoorziening, die nog steeds
niet is zoals we graag wensen.
Ook de Shared Space in Balk blijft ‘een doorn in ons oog’.
De politiek heeft zich op grond van onze rapportage over de bushaltes eveneens over deze problematiek gebogen.
Vervolgens zijn de ervaringen met de bruggetjes in onze gemeente onderzocht, wat zijn het er
veel. Gelukkig konden we deze onderzoeken zeer positief afsluiten, bijna alles is goed onderhouden.
Daarnaast hebben we onze bijdrage geleverd aan de ongehinderd testdag.
Al met al kunnen we terugzien op een prettig en functioneel jaar 2018,
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. De gemeente heeft voor zover ons bekend, nog geen maatregelen daartoe genomen,
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 hel-lingen, 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.

Blz. 4

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.

(toegang winkel)

SAMENSTELLING BESTUUR
Het werkgebied van de stichting is de hele gemeente De Fryske Marren.
Het bestuur van de Stichting Toegankelijkheid bestaat eind 2018 uit de volgende personen:
Lid

Functie

Woonplaats

Dhr. D. T. Lantinga
Mevrouw F. Faber-Kwint
De heer G. Haga
De heer J. Langius
De heer W. de Koning
De heer T. Nutters
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
Lid
Lid

Lemmer
Joure
Sloten
Joure
Lemmer
Oudehaske
Balk
Balk
Sint Nicolaasga
Joure
Joure

Drie nieuwe leden zijn in 2018 toegetreden, te weten mevrouw Faber en de heer Langius uit
Joure en de heer Nutters uit Oudehaske. De secretaris, de heer J. van der Linde heeft de werkgroep na jarenlang daarvan deel uit te hebben gemaakt, de werkgroep verlaten.
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.
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ACTIVITEITEN 2018
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 7 keer vergaderd in een door de gemeente beschikbaar gestelde vergaderruimte.
De website van de werkgroep is geheel opnieuw ingericht en gemoderniseerd.
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 vestigingsmanager 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 2018 is het onderzoek naar de bruikbaarheid, voor mensen met een lichamelijke beperking, van de meer dan 140 bushaltes in de gemeente afgerond.
Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de sportvelden (inclusief kantines etc.) is
afgerond.
Een onderzoek naar de bruikbaarheid en onderhoudstoestand van de ruim 200 wandelen fietsbruggetjes (inclusief aansluiting daarvan op wandel- en fietspaden) in de gemeente. Is vrijwel afgerond.
Geadviseerd is over de bruikbaarheid van het nieuwe busstation bij het Knooppunt Joure.
In een aantal gevallen zijn bouwtekeningen van openbare gebouwen/projecten beoordeeld.. 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.
Op kleine schaal is deelgenomen aan het project “Ongehinderd”.

Public relations/Externe contacten.



Het Jaarverslag 2017 is op ruime schaal verspreid in de gemeente en is eveneens verzonden aan alle werkgroepen toegankelijkheid in de provincie.
In december hebben de voorzitter en de secretaris de afscheidsreceptie van wethouder
Schouwerwou bezocht en haar bedankt voor wat zij voor de werkgroep en de toegankelijkheid in de gemeente heeft betekend.
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VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 2019

Beleid.
Het waarborgen van de continuïteit van het werk van de stichting zal evenals in voorgaande jaren op de agenda voor 2019 staan.
Onderzoek en advisering.
 In het voorjaar van 2019 zal in het bestuur worden overlegd welke onderzoeken zullen
worden gehouden.
 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 2018 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.
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Stichting Toegankelijkheid De Fryske Marren
FINANCIEEL VERSLAG 2018 EN BEGROTING 2019

Uitgaven
Kosten vrijwilligers (telefoon
etc.)
Bankkosten
Materialen/documentatie
Public relations/Folder/Website
Secretariaatskosten
Vergaderkosten
Bevordering deskundigheid
Diversen/Attenties
Totaal uitgaven
Inkomsten
Subsidie gemeente
Rente
Totaal inkomsten
Overschot (+)/tekort(-)

BegroWerketing
lijk
Begroting
2018
2018
2019
575
150

281,66
109,44

325
150

1.500

1.130,4
3
30,00
38,10
567,60
15,00
2.172,2
3

450
100
50
350
75
1.500,0
0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

0,00

-672,23

0,00

200
100
50
350
75

Verloop saldo bankrekening
saldo 1 januari

859,39
1.500,0
Bij:
0
2.172,2
Af:
3
Eindsaldo
187,16
De gemeente heeft voor 2019 het subsidie conform ons verzoek vastgesteld op € 1.500.
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