Ferwâlde te Plak!
Nijs fan ‘e Finne-Ferboukommisje

De hoop die we in de vorige Klepel uitspraken, is waarheid geworden....Wat hebben we een positieve
berichten mogen ontvangen de laatste tijd: het Waddenfonds, het Iepen Mienskips Fûns van de
Provinsje Fryslân, de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting
Juckema Sideriusfonds en het VSBfonds hebben ons flinke
bedragen toegezegd. We hebben de financiering nu rond: we
kunnen los!
Inmiddels is ons dorpshuis onderworpen aan een
toegankelijksheidsonderzoek: we hebben een adviesbureau in
de hand genomen om de Finne van binnen en buiten te
beoordelen op de toegankelijkheid voor minder validen. Wij
vinden het belangrijk dat het dorpshuis integraal toegankelijk
is: niet alleen fysiek, maar ook auditief en visueel. Omdat we
een relatief nieuw gebouw in bezit hebben, verwachtten we
niet al te veel aanpassingen te hoeven doen. Maar, wat
schetste onze verbazing: ons MiVa-toilet voldoet niet geheel
aan de eisen....Om even een tipje van de onderzoeksresultaten
op te lichten: een verlengde toiletpot ontbreekt, het toilet is
door het aanwezige urinoir niet via de zijkant toegankelijk voor
mensen in een rolstoel en er is onvoldoende ruimte om de deur
dicht te doen en zo waren er nog een aantal punten waarop dit
toilet verbeterd moet gaan worden. We gaan dit, en de andere
adviezen uit het rapport, toevoegen aan de plannen.
Donderdag 20 augustus zullen Dorpsbelang en Verbouwcommissie de eerste lijnen uitzetten voor de
uitvoering van de plannen. We willen daar waar het kan zelf werkzaamheden uitvoeren en daar waar
het nodig is werkzaamheden uitbesteden. We laten het weten wanneer we hulp nodig hebben! En
wanneer dat te lang duurt, dan kunt u zich natuurlijk alvast melden bij één van de leden van de
Verbouwcommissie. Zoals het zich nu laat aanzien,
gaan we beginnen met de realisatie van de
zonnepanelen. Zo hebben we meteen resultaat op de
hoogte van onze energierekening (als het zonnetje
zich nog even van de beste
Stichting Juckema Sideriusfonds
kant blijft laten zien uiteraard).
We houden u op de hoogte!
Met groet, de Verbouwcommissie:
Evert-Jan, Coba, Johan Willem,
Tjeerd, Durk, Gertrud, Marten en
Willie

