Verkort verslag vergadering Stichting Senioren- en Gehandicaptenraad Aalten, gehouden op 22 januari 2018
in het gemeentehuis te Aalten.
Namens de gemeente op uitnodiging aanwezig dhr. Nijhuis, coördinator Beheer Openbare Ruimte.
Nadat de voorzitter iedereen welkom heeft geheten, wordt de agenda vastgesteld.
Als eerste krijgt dhr. Nijhuis het woord.
Een aantal punten uit eerdere vergaderingen worden besproken.
Project Brede Stoep.
In Dinxperlo en Bredevoort is dit project zo goed als afgerond. In dorp Aalten wordt hiermee weldra begonnen.
Toegankelijkheid stembureaus.
Dit valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.
Bij enkele bureaus is dit niet helemaal in orde. Leden van de SSGR zullen hier een controle uitvoeren.
Toegankelijkheid gebouwen.
De gemeente kan alleen invloed uitoefenen bij voor het publiek toegankelijke gebouwen.
Bij woningen geldt het Bouwbesluit.
Plein Zuid.
Bij de reconstructie zijn de “varkensruggen” vervangen door witte lijnen. Dit zal ook gebeuren in de Dijkstraat
bij de rotonde.
Zandwegen worden niet verhard. Dit is het resultaat van een enquête gehouden onder aanwonenden. Wel is meer
geld beschikbaar voor onderhoud.
Verdwijnende brievenbussen.
Hier is de gemeente niet bij betrokken. Vanuit de SSGR zal contact gezocht worden met Postnl.
Losse tegels.
Vanuit de SSGR zijn een aantal plekken genoemd, met name in de buurt van verzorgingshuizen.
Hier wordt door de gemeente actie ondernomen.
De voorzitter bedankt dhr. Nijhuis voor zijn inbreng en stelt voor de agenda te vervolgen.
Er zullen een aantal wijzigen op de site worden doorgevoerd.
Mevr. Elschot wordt benoemd in de kascommissie.
Namens de SSGR heeft dhr. A. Brethouwer een bijeenkomst in Utrecht bezocht, samen met een aantal andere
Aaltenaren. Onderwerp van de discussie: het VN verdrag inzake de toegankelijkheid van voor het publiek
toegankelijke gebouwen. Norm moet zijn: al deze gebouwen voor iedereen toegankelijk.
Mensen moeten zich bewust worden van problemen waar minder valide mensen mee te maken kunnen krijgen.
Data en plaats voor de volgende vergaderingen in 2018 worden vastgesteld.
19-02-2018
19-03-2018
16-04-2018
18-06-2018
Plaats: Gemeentehuis, Landstraat.

