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KERK MIDWOLDE NU OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Trapleuningen voor toegang kerk Midwolde
Op donderdag 19 juli a.s. wordt met een kleine officiële handeling de trapleuning van de kerk van
Midwolde in gebruik genomen. Dit is het gevolg van een intensief contact met het Platform
Gehandicapten Leek en de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Leden van dit platform
stelden in 2016 een rapport op over de B.T.B.U (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid,
Uitgankelijkheid) van de SOGK-kerken in het Westerkwartier. Hierin stond als verbeterpunt
letterlijk: ‘Toegang voorkant, een leuning aan beide kanten’ – en zo geschiedde! Hiermee is de
kerk van Midwolde nu goed toegankelijk geworden voor mensen met een beperking.
Bij het toetreden van de kerk van Midwolde tot het Grootste Museum van Nederland werd de wens
wederom geuit de toegankelijkheid van de kerk te verbeteren. In eerste instantie was er geld voor
één leuning, maar de Plaatselijke Commissie zorgde voor financiering van de tweede leuning. Ron
Caspers – Metaalatelier en Restauratie & Smeedwerk realiseerde en plaatste een door de SOGK
geschetst ontwerp. De staanders van de leuning werden in de natuurstenen traptreden gezet en
deze werden met een smeedijzeren krul aan de zijkant van de trap vastgezet.
Algemene conclusies uit heit rapport van het Platform Gehandicapten Leek zijn dat met een aantal
kleine verbeteringen al grote stappen zijn te zetten, Hierbij valt te denken aan mobiele oprijplaten,
leuningen aanbrengen, spies aanbrengen bij drempels, trapmarkeringen aanbrengen, beugels in
de wc’s. Ook de parkeerplaatsen kunnen verbeterd worden door het aanbrengen van verhardingen
waarbij uiteraard geen grind of ander rul materiaal moet worden gebruikt.
De kerk van Midwolde is een van de vier kerken in Groningen die deel uitmaken van Het grootste
Museum in Nederland. Museum Catharijneconvent, veertien kerken en twee synagogen staan aan
de basis van dit bijzondere project. De mooiste kerken van Nederland, samen één museum. Bij jou
om de hoek.
Het Platform Gehandicapten Leek
Het Platform Gehandicapten adviseert Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leek. Dit
kan zowel gevraagd als ongevraagd zijn. Voor mensen met een handicap of beperking zijn er vaak
andere dan reguliere oplossingen nodig. De basistaak van het Platform is het behartigen van de
belangen van mensen met een handicap. Doel is het creëren van volwaardige kansen voor
mensen met een handicap en een bereikbare, toegankelijke, bruikbare leef- en woonomgeving
voor iedere burger in de gemeente Leek.
Het Platform maakt zich verder sterk voor de uitvoering van Agenda 22. Dit zijn 22 door de
Verenigde Naties opgestelde standaardregels voor het bieden van gelijke kansen aan alle mensen
met beperkingen. Deze regels vormen de basis voor een goede uitvoering van inclusief beleid in
iedere gemeente.
EINDE BERICHT
----------------------------------------------------------------Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, Communicatie en PR
Stichting Oude Groninger Kerken woldring@groningerkerken.nl, tel: 050 – 3123569 of 0652102342.

Uitnodiging voor de pers
Wanneer u bij deze officiële handeling bij de kerk van Midwolde, Hoofdstraat 134 Midwolde op
donderdag 19 juli om 16.00 uur aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. De heer Peter
Breukink (directeur Stichting Oude Groninger Kerken) verricht deze handeling.
Foto: Trapleuningen in volle glorie (Foto: SOGK)

