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Onderwerp: aanvraag subsidie woongroep Mozart

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u onze subsidie aanvraag van de woongroep Mozart.

Met hartelijke groet,
Marja Nijland,
Secretaris woongroep Mozart.

Na het plezierige bezoek van de commissieleden aan onze woongroep van zaterdag 5 oktober j.l., 
kijken wij er naar uit ons ook aan u voor te stellen.

Van: "Marja" <marianijland@planet.nl>
Datum: 13 oktober 2019 om 12:59:58 CEST
Aan: <robbource@gmail.com>. <r.debruijn.Ih@huizen.nl>. <wessel.doorn@Rmail.com>. 
<s.vanderpas.pvda@huizen.nl>, <iessica.prins(Smomach.nl>, <m.rebel.dht5)huizen.nl>. 
<m.rebel.dh@huizen.nl>. <rutgerrebel@hetnet.nl>. <karin.rienstra@gmail.com>. 
<k.vanwerven.d66@huizen.nl>. <k.vanwerven.d66@huizen.nl>, <i.bartlema.vvd@huizen.nl>. 
<vandenbergemarian@gmail.com>. <r.debruiin.lh(ahuizen.nl>. <dcvandeutekom@gmail.com>. 
<iandriessen61@hotmail.com>. <k.gencer.pvda@huizen.nl>. <w.holtslag.vvd@huizen.nl>. 
<f.vanderkleiidebruiin.lh(S)huizen.nl>. <s.vanklink.vvd@huizen.nl>, <e.koning.lh@huizen.nl>. 
<m.leeuwin.pvda(Shuizen.nl>. <p.lekkerkerker.d66@huizen.nl>. <m.lemmens.gl(a)huizen.nl>, 
<m.lemmens.gilhuizen.nl>. <wmeiierman@gmail.com>. <ieroenribberink@gmail.com>. 
<bouwbedriifschaap@ziggo.nl>. <b.schroder.d66@huizen.nl>. <m.terlouw.cu@huizen.nl>. 
<k.derooii@huizen.nl>, <i.veenstra@huizen.nl>
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Beste raadsleden,

Een mooi voorbeeld van participatie. 
Samenleven doen wij hier samen.

Ouders, maar ook familie, zijn actief in de woongroep om bijvoorbeeld in de 
tuin te werken, iets te organiseren zoals een bbq of een sjoelmiddag. Ouders 
zitten ook in het bestuur om het reilen en zeilen te monitoren en de financiën 
te regelen.

De woongroep was het eerste ouderinitiatief in het Gooi. Dat betekent dat wij 
ouders destijds alles hebben geregeld om dit initiatief gerealiseerd te krijgen.
15 jaar geleden zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Huizen over ons 
plan. En om een lang verhaal kort te maken, er is grond gevonden, de Alliantie 
heeft de grond aangekocht en Vreeswijk & Koebrugge heeft het pand 
gebouwd. De stichting huurt het pand van de Alliantie. De hele inventaris en 
aankleding in het pand is destijds gesponsord.

Afgelopen zaterdag hebben verschillende commissieleden onze woongroep 
Mozart bezocht.
Het was een zeer ontspannen, betrokken en gezellige ochtend. Wij hebben uw 
bezoek en interesse erg op prijs gesteld.

Op de Korenwolf te Huizen staat een pand waar 16 jongeren met een 
verstandelijke beperking wonen. Inclusiviteit en toegankelijkheid is daarbij ons 
uitgangspunt. Iedere bewoner heeft een eigen appartement en er zijn 2 
woonkamers om samen te eten en te chillen. Dit alles op 2 woonlagen. De 
bewoners krijgen 24/7 zorg vanuit Amerpoort, een zorginstelling. De stichting 
koopt zorg in met de RGB's van de bewoners. Overdag hebben de bewoners 
dagbesteding in bijvoorbeeld een restaurant, groenvoorziening (gemeente) of 
bij Kijkoor.

Op dinsdag 15 oktober a.s. komt Peter van Tuinen bij de Commissie Sociaal 
Domein inspreken. Hij geeft dan een toelichting over de toegankelijkheid en 
het toekomstbestendig maken van de woongroep Mozart en de noodzaak om 
een lift te bouwen.

Helaas was er 10 jaar geleden geen geld om een lift in te bouwen en inmiddels 
komen wij er achter dat de toegankelijkheid van de woongroep te beperkt is en 
zeker niet toekomstbestendig. Een opa en oma kunnen niet naar boven om hun
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Subtotaal 30.000

Fondsen en benefiet diner (verwachting) 15.000

Tekort: garantstelling/subsidie gemeente Huizen 15.000

80.000
50.000

De investering voor de personen lift is 
Toezeggingen per vandaag

Met vriendelijke groet,
Marja Nijland,
Secretaris Woongroep Mozart. 
www.woongroepmozart.nl

Alleen om zeker te zijn dat de lift er komt vragen wij een beperkte 
garantstelling/subsidie van de gemeente Huizen.
Maandag 14 oktober a.s. komen wij eventueel graag het e.e.a. bij u in de fractie 
toelichten. Anders zien wij elkaar dinsdagavond.
Goed weekend.

Wij hebben een actieve sponsorcommissie en zijn bezig allerlei activiteiten te 
bedenken en om fondsen te werven. Eén daarvan is een benefiet diner met een 
veiling van schilderijen gemaakt door de bewoners.

Op 2 januari 2020 bestaat de woongroep 10 jaar. Dat willen wij vieren maar 
ook gebruiken om een lift te realiseren.

Helpt u mee met ons doel:

Mozart in de lift

kleinkind te bezoeken. Een van de bewoners heeft vrienden in een rolstoel en 
die kunnen hem boven niet bezoeken. Als onze dochter een been breekt moet 
ze een paar weken naar huis.
Niet gewenst natuurlijk!
Onze bewoners worden ouder en zij zouden gewoon in hun eigen huis willen 
blijven wonen.
Om ook in de toekomst ons gebouw toegankelijk te houden voor alle bewoners 
en hun familie is een lift echt een noodzaak!
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Giezen, Elsemieke

Beste Elsemieke,

Hierbij het rekeningnummer van de Stichting Woongroep Mozart te Huizen.

NL 85 RABO 0383 7813 53 t.n.v. stichting Woongroep Mozart.

Groetjes Marja.

PS. En laat me weten wanneer het je uitkomt om de woongroep te bezoeken.

Beste Marja,

1

Met vriendelijke groet,

Elsemieke Giezen

Hierbij zoals afgesproken de checklist toegankelijkheid. Wanneer je vragen hebt, hoor ik die graag! 
Hieronder vind je de terugkoppeling aan Wethouder Maarten Hoelscher n.a.v. ons gesprek.

Van: Giezen, Elsemieke [mailto;e.giezen@huizen.nl]
Verzonden: donderdag 14 november 2019 16:00
Aan: Marja <marjanijland@planet.nl> 
Onderwerp: Checklist toegankelijkheid

Marja <marjanijland@planet.nl>
donderdag 14 november 2019 16:41 
Giezen, Elsemieke
Peter van Tuinen
RE: Checklist toegankelijkheid

Peter en ik hebben het gesprek met jou als heel prettig en positief ervaren. 
Dank je wel.
Misschien wil je de Huizermaatjes laten weten dat we een goed woordje voor ze hebben gedaan.

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC:
Onderwerp:
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HuizenGemeente

Hoi Maarten,

Zojuist een goed gesprek met woongroep Mozart gehad over de lift, waarbij de noodzaak van de lift verder mondeling is toegelicht.

Elsemieke

2

Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande en ondertekend door het 
bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.

We hebben het volgende afgesproken/besproken:
Rekeningnummer en naam rekeninghouder wordt nog gemaild
Ze vragen een subsidie van maximaal € 15.000,- en vragen bij de toekenning een voorschot van € 10.000,-. Wanneer de raad hiermee akkoord gaat komt in het 
raadsvoorstel/subsidiebeschikking te staan dat achteraf de hoogte van de subsidie definitief wordt vastgesteld aan de hond van wat er nog aan fondsen wel of niet 
binnenkomt.
Ze vragen Vincent om een keer in het gebouw te testen of het met zijn rolstoel mogelijk is (qua draaicirkel) om de geplande plek van de lift te bereiken en in de lift te 
manoeuvreren.
Ze gaan na wat er nog meer noodzakelijk is op het gebied van toegankelijkheid en komen daarop terug. (Bv. één van de bewoners zit nu al in een rolstoel en merkt 
dat de drempel om het gebouw binnen te komen best hoog is). Ik stuur hen de checklist toegankelijkheid toe.
We mikken nog steeds op een raadsbesluit in de raad van 16 april (collegebesluit 10 maart) samen met besluit over Huizermaatjes.
De opdracht voor de lift willen ze rond de zomer 2020 verstrekken.
Ik ga binnenkort nog een keer op bezoek (moet nog gepland worden).

PS
Woongroep Mozart heeft ook meegedaan aan het huiskamerfestival. Dat had als bijkomend effect dat enkele bewoners na het bezoeken van de voorstelling bij hen thuis in 
de gemeenschappelijke woonkamer vervolgens ook op pad gingen in de wijk om daar voorstellingen te bezoeken. Goed voorbeeld van inclusie en meedoenl

Elsemieke Giezen I Beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning I Gemeente Huizen I Postbus 5 - 1270 AA Huizen I tel. 035-5281268 I e-mail: egieze_n@huizen.nl I werktijden: maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag tot 15:30 uur
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Giezen, Elsemieke

Hoi Maarten,

Zojuist een goed gesprek met woongroep Mozart gehad over de lift, waarbij de noodzaak van de lift verder mondeling is toegelicht.

Elsemieke

Huizen^^Toegankelijk
OVERAL^ByfeN IEDEREENGemeente Huizen

1

PS
Woongroep Mozart heeft ook meegedaan aan het huiskamerfestival. Dat had als bijkomend effect dat enkele bewoners na het bezoeken van de voorstelling bij hen thuis in 
de gemeenschappelijke woonkamer vervolgens ook op pad gingen in de wijk om daar voorstellingen te bezoeken. Goed voorbeeld van inclusie en meedoenI

Elsemieke Giezen I Contactpersoon toegankelijkheidspanel I Gemeente Huizen I Postbus 5 - 1270 AA Huizen I tel. 035-5281268 I e-mail: toegankeliikheidspanel@huizen.nl I werktijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 15:30 uur

Giezen, Elsemieke
donderdag 14 november 2019 15:48
Hoelscher, Maarten
Filius, Petra
Update lift woongroep Mozart

We hebben het volgende afgesproken/besproken:
Rekeningnummer en naam rekeninghouder wordt nog gemaild
Ze vragen een subsidie van maximaal € 15.000,- en vragen bij de toekenning een voorschot van € 10.000,-. Wanneer de raad hiermee akkoord gaat komt in het 
raadsvoorstel/subsidiebeschikking te staan dat achteraf de hoogte van de subsidie definitief wordt vastgesteld aan de hand van wat er nog aan fondsen wel of niet 
binnenkomt.
Ze vragen Vincent om een keer in het gebouw te testen of het met zijn rolstoel mogelijk is (qua draaicirkel) om de geplande plek van de lift te bereiken en in de lift 
te manoeuvreren.
Ze gaan na wat er nog meer noodzakelijk is op het gebied van toegankelijkheid en komen daarop terug. (Bv. één van de bewoners zit nu al in een rolstoel en merkt 
dat de drempel om het gebouw binnen te komen best hoog is). Ik stuur hen de checklist toegankelijkheid toe.
We mikken nog steeds op een raadsbesluit in de raad van 16 april (collegebesluit 10 maart) samen met besluit over Huizermaatjes.
De opdracht voor de lift willen ze rond de zomer 2020 verstrekken.

Van: 
Verzonden: 
Aan:
CC: 
Onderwerp:


