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Angelique Craane, Jeannette Pesch, Annemiek Koremans 

 
Verslag 16 december 2014 overleg PGW (Koremans en Pesch) met gemeente (Craane) 
over borging toegankelijkheid in het bouwbeleid en bouwproces van gemeente, 
woningbouwcorporaties, projectontwikkelaar en particulieren. 
 
Aanleiding van het overleg is de aanbieding van de notities toegankelijkheid van het PGW 
aan het college van Bestuur & Wethouders op 8 oktober 2014.     
 
Doel van het overleg is werkafspraken om de inhoud van de notities te verankeren in het 
gemeentelijk beleid. Het gaat hierbij om de volgende notities: 

• Toegankelijkheid tijdens het bouwproces van openbare gebouwen. 

• Toegankelijkheid als kwaliteitsaspect. 

• Randvoorwaarden voor toegankelijke evenementen & festivals. 

• Toegankelijk Westland, gele kaarten actie 2014. 
 
Aanspreekpunten binnen gemeente 
PGW en gemeente kiezen voor een pro-actieve aanpak! 
Voor een goede coordinatie binnen de gemeentelijke organisatie en 1 aanspreekpunt voor 
het PGW wordt Claudia de Munk (consulenten aangewezen als 1e coordinator. Zij zit bij de  
afdeling Bedrijven en Omgevingscontactcentrum (consulenten@gemeentewestland.nl) 
 aanvragen en planontwikkeling) samen met Angelique Craane. 
Janine Bos is contactpersoon bij afdeling Omgevingsvergunningen en Erfgoed 
(bouwplantoetsen). 
Bij de afdeling IBOR zijn de contacten voor het PGW: Bob Keus (omgevingsactiviteiten), Rob 
van Mastrigt (verkeersbesluiten en Marcel Vogelaar (IBORuitvoering). (Omgevingsemail is 
contactcentrum@gemeentewestland.nl)  
Onder de afdeling APV valt Evenementen en Festivals en is Sander van Wijngaarden het 
aanspreekpunt. 
 
Afspraken ijking toegankelijkheid in gemeentelijk beleid 

• De brochure Toegankelijk Westland, gele kaarten actie 2014 gaat via de post langs 
de medewerkers van de afdelingen IBOR, Planontwikkeling en Plantoetsing. (Actie 
Angelique). 

• Van de notitie “Toegankelijkheid” als kwaliteitsaspect wordt in overleg met de afdeling 
communicatie een brochure gemaakt. (Actie Angelique). Deze brochure wordt ook op 
gemeentelijke website geplaatst. 

• Deze brochure zal in het vervolg worden uitgereikt aan organisaties, bedrijven en 
particulieren met bouwplannen. Deze wordt door de gemeente uitgereikt in 
voorgesprek of toegezonden aan opdrachtgever/bouwaanvrager. 

• De brochure Toegankelijkheid als kwaliteitsaspect zal met de notitie kwaliteit 
Toegankelijkheid tijdens het bouwproces aan alle bouwrelaties (architecten, 
projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, etc.) van de gemeente worden 
verzonden. Actie Annemiek maakt in overleg met Angelique begeleidende brief. 

• PGW zal in 2015 de woningbouwcorporaties persoonlijk benaderen over deze 
procedure en het belang van toegankelijk bouwen. Actie annemiek. 

• Voor de procedure Wijkschouwen nieuwe stijl in het jaar 2015 wordt Marieke van de 
Heuvel benaderd (Actie Angelique). 

• Bouwtekeningen zijn digitaal en worden verstuurd naar Wim Bronswijk van het PGW. 
• Januari 2015 vervolgafspraak! 
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