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Inleiding 
De Adviesraad Toegankelijkheid (ATS) heeft ook in 2021 niet stilgezeten. Er is voortdurend 
online vergaderd in verband met de corona-crisis. Daardoor heeft de ATS toch wel 
belangrijke stappen kunnen zetten. Zo worden we nu aan de voorkant betrokken bij de 
adviesaanvragen voor ver- en nieuwbouwplannen van openbare ruimtes. Daarnaast is een 
eigen website ontwikkeld. Verder hebben we geconstateerd dat de ATS zich meer wil 
toespitsen op het advieswerk en minder op het ontwikkelen van activiteiten. 

Samenstelling van de Adviesraad 
Werkplan: De ATS is zoveel mogelijk representatief samengesteld. 

Resultaat: Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door Rein Brouwer (voorzitter), Peter 
Gardien (penningmeester), Diny Scholten (vice voorzitter) (tot mei) en Henny Stroes 
(secretaris). 
In het Algemeen Bestuur zitten Tineke Bootsma (vertegenwoordiger in adviesraad WMO),  
Dave Tearney, Sietze van der Berg, Gea de Weerd en René Veerman (vanaf mei).  
De contactambtenaar is Klaas Bosman. Hij is met ingang van jan.’21 vervangen door Annelies 
Nijboer. Annelies is in augustus vervangen door Nathalie du Mortier en daarna door Femke 
Stelpstra. De ATS heeft nog geen kennis gemaakt met Nathalie en Femke. 

Bewustwording 
Werkplan: In 2020 heeft de ATS een oproep gedaan om met verhalen te 
komen over het leven met een beperking in Súdwest-Fryslân.  
 
Resultaat: Helaas heeft de oproep om met verhalen te komen ook na 
herhaling op de website geen resultaat gehad. 
Wel is opnieuw een belevingswandeling georganiseerd tijdens de Week 
van de Toegankelijkheid op 6 oktober (zie flyer). 
Samen met de ervaringsdeskundigen David Walinga (blind), Jori Stoop 
(rolstoel) en Tycho Tigchelaar (kleine scootmobiel/fotograaf) en de 
bestuursleden Peter Gardien en Henny Stroes is gekeken naar de 
toegankelijkheid naar en op de Oosterdijk. Daarbij waren aanwezig van 
de gemeente Súdwest-Fryslân-Fryslân Leon Slootjes (verkeerskundige), 
Richard Halbertsma (wegenonderhoud), Annelies Hoving (sociaal 
domein/werkgroep inclusie), Sander Meijers (wegbeheer) en Jan Leystra 
(binnenstad coördinator). 
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Onbeperkte Elfstedentocht 
Werkplan: De Adviesraad Toegankelijkheid wil zich opnieuw inzetten en meewerken aan “de 
Onbeperkte Elfstedentocht” in de eerste week van september, geïnitieerd door de Stichting 
SandyMoves.  

Resultaat: Ten opzichte van 2020 heeft “de Onbeperkte Elfstedentocht” zich verdubbeld wat 
betreft het aantal deelnemers. Rein Brouwer heeft opnieuw gefunctioneerd als “speaker” en 
Peter Gardien heeft zich ingezet als vrijwilliger op de “bezemwagen”.  

Vergunningen nieuw- en verbouwplannen 
Werkplan: De Adviesraad Toegankelijkheid streeft ernaar dat de gemeente Súdwest-Fryslân 
in de Omgevingsvisie wijst op Toegankelijkheid voor iedereen en bij de aanvragen van een 
(ver)bouwvergunning een digitale checklijst doorloopt.  

Resultaat: Er zijn grote stappen gemaakt op dit onderdeel. Het zogenaamde “Kom-Hoor-Zie-
document” is geactualiseerd en omgezet in een checklist. Bij de afdeling vergunningen is de 
ATS opgenomen in het systeem van een vergunningaanvraag.  

Door de werkgroep Bouwen en Schouwen is in 2021 advies uitgebracht over: 

- COOP       Heeg 
- Nieuw gezondheidscentrum    Emmeloord 
- Dierenkliniek      Workum 
- Fietspad      IJlst-Tinga 
- Bestrating bij schaatsmuseum   Hindeloopen 
- Herinrichting stationsplein   Sneek 
- Gidslijnen busstation     Bolsward 
- Skibanen      Sneek 
- Toiletunit voor toeristen    Bolsward 
- Herinrichting Potten     Sneek 
- Test scouting     Sneek 
- Nieuwbouw ALDI    Workum 
- Ontmoetingscentrum    Arum 
- Vervangen van de steiger   Workum 
- Vissteiger     Bolsward 
- Tijdelijke tent (teststraat)   Sneek 
- Woongebouw Twatine   Gauw 
- Toegankelijkheid zorgboerderij  Nijland 
- Ingang IT Harspit    Oppenhuizen  
- Geleidelijnen Oosterdijk   Sneek   
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- Pinautomaat Oosterdijk   Sneek 
- Automaat      Woudsend 
- Plaatsing laadkabels van e-auto’s  SWF 
- Terrasrenovatie    Koudum  
- MIVA in Restaurant    Workum 
- Invalidelift Voetbalvereniging  Sneek 
- Interne verbouw Brasserie Koperen Kees Sneek 

 

Toegankelijkheid award 
Werkplan: De Adviesraad Toegankelijkheid wil opnieuw een aantal 
Awards uitreiken aan organisaties die de “toegankelijkheid” van hun 
gebouw prima op orde hebben. 

Resultaat: Door Corona is de Adviesraad Toegankelijkheid niet 
toegekomen aan de schouwen van gebouwen en daardoor zijn er 
ook geen Awards uitgereikt.  

De ambtelijke werkgroep Inclusie is ingegaan op een proef om het schouwen van gebouwen 
uit te besteden aan “Ongehinderd.nl”, zodat de gebouwen opgenomen kunnen worden op 
de website www.ongehinderd.nl en voor iedereen te zien is of een gebouw toegankelijk is. 
Dit zal het schouwen van gebouwen overbodig maken. We zijn benieuwd naar het vervolg. 

Inclusie agenda 
Werkplan: De Adviesraad Toegankelijkheid wil zich samen met de Adviesraad WMO en de 
Cliëntenraad WWB inzetten voor een lokale inclusie agenda.  
 
Resultaten: De gemeente vaart een “andere” koers dan waar de Adviesraden om vragen. Er 
wordt meegedaan aan de praktijkproef Global Goals & lokale inclusie van de VNG. Door 
Inclusie aan Global Goals te koppelen wordt Inclusie steeds meer verweven binnen alle 
beleidsterreinen, is de gedachte. De ATS is van mening dat de gemeente nu te veel intern 
gericht is en niet naar buiten treedt. Natuurlijk is de verwevenheid binnen alle 
beleidsterreinen een voorwaarde om tot een inclusieve samenleving te komen, maar inclusie 
is ook een kwestie van mentaliteitsverandering en bewustwording van alle inwoners in de 
gemeente. Bij veel inwoners van Súdwest-Fryslân is het woord “inclusie” onbekend, laat 
staan de betekenis daarvan. Hier moet aan gewerkt worden, vindt de Adviesraad 
Toegankelijkheid. 
Vanaf maart 2020 is er een 0-meting uitgevoerd door de gemeente. Op 12 mei 2021 zijn de 
resultaten besproken in de klankbordgroep, waarin de drie adviesraden zitting hebben. 
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Mede door deze zeer trage gang van zaken besluiten de Adviesraden meer met elkaar te 
gaan samenwerken om een sterker signaal af te kunnen geven aan de gemeente. 
Met het oog op de verkiezingen van 2022 is er in oktober een brief gestuurd naar de fracties 
van de politieke partijen met de vraag wat er in de partijprogramma’s voor de komende vier 
jaar te vinden is over het VN-verdrag/inclusie. Er zijn antwoorden binnen gekomen van het 
CDA, PvdA, FNP en Christen Unie. Daarnaast is aan de gemeente een ongevraagd advies 
gegeven om extra aandacht te besteden aan de mogelijkheden van stemmen voor mensen 
met een beperking. 

Informatie en communicatie 
Werkplan: De Adviesraad Toegankelijkheid wil zelf meer zichtbaar worden.  

Resultaat: In maart 2021 is de website 
www.onbeperkinswf.nl  van start gegaan. Op de 
website wordt de stand van zaken met betrekking tot 
toegankelijkheid en inclusie bijgehouden. Ook worden 
op een pagina documenten – zoals het Kom-Hoor-Zie-
document – gepubliceerd.  Belangrijkste nieuws wordt 
op de “home”-pagina gepubliceerd. 
 
Resultaten over de periode 31 maart t/m 3 januari ‘22: 
Aantal bezoekers 101 (53 unieke), waarvan uit Sneek 75
  
Bezoek pagina’s: Home 88; Documenten 45; ATS 39; Contact 31 en Blog 11. 

Overleggen 
Werkplan: In 2021 willen we experimenteren met het beter betrekken van de AB-leden bij 
het Bestuur.  

Resultaat: Het Dagelijks Bestuur heeft maandelijks vergadert. Halverwege het jaar worden 
alle bestuursleden betrokken bij de vergaderingen omdat de groep steeds kleiner wordt. Er 
is 2 keer overleg geweest met wethouder Wielinga.  

Daarnaast wordt gewerkt met specifieke werkgroepen: 

- Werkgroep/klankbordgroep inclusie 
- Werkgroep bouwen en schouwen 
- Werkgroep Week van Toegankelijkheid 

De ATS neemt deel aan de Fryske Netwurksirkel; een adviesraad op Provinciaal niveau. 
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Begroting 2021     Kosten 2021    

Vergaderkosten   € 3.360,00      € 3.584,00  
Onkostenvergoeding   €    790,00  € 1.124,27       
Kantoor en bankkosten  €    200,00      €     129,27    
Activiteiten    € 2.500,00     € 2.115,68 
Onvoorzien    €    150,00   --------------- 

€ 7.000,00   € 6.953,22 
 
Toelichting: 
Vergaderkosten: 
Begin 2021 is het laatste halfjaar van 2020 betaald. Het betreft hier enkel de presentiekosten 
bij vergaderingen. 
Onkostenvergoeding: 
Dit zijn de vergoedingen voor printers en pc’s en de uitwerking van diverse documenten. 
Activiteitenkosten: 

- aandacht voor binding van de leden;  
- bezoek  openbare gebouwen en 27 adviezen uit gebracht; 
- Verdere ontwikkeling van het Kom-Hoor-Zie document; 
- Bouwen en onderhouden van de website www.onbeperktinswf.nl;  
- Week van Toegankelijkheid: belevingswandeling Oosterdijk 

  

 


