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Inleiding. 
 
 
2016 heeft voor de Gehandicaptenraad Westervoort vooral in het teken gestaan van 
betrokkenheid bij nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de voorbereiding op 
de ratificatie van het VN-Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een handicap.  
In het komend jaar willen we ervoor zorgen dat de implementatie hier lokaal ook goed op 
gang komt. 
 
De bijeenkomsten over het PGB en het symposium over Basismobiliteit waarbij wij een 
rol mochten spelen, hebben gezorgd voor bewustwording van nieuwe mogelijkheden en 
het leren van gemaakte fouten bij de SVB en Avan. 
 
De contacten met de gemeente Westervoort zijn afgelopen jaar wat moeizamer verlopen 
door de vele personeelswisselingen en de vele beleidsambtenaren met een tijdelijk con-
tract. Soms wisten niet alleen wij meer bij wie we moesten zijn maar wist ook het 
klantcontactcentrum niet precies wie er nu wel of niet werkzaam was in Westervoort. 
 
Een vertegenwoordiging van de GRW heeft een rol mogen hebben in het proces van 
aanbesteding van de hulpmiddelenleverancier en daar zijn we blij mee. In tegenstelling 
tot de rol van adviesorganen bij de aanbesteding van zorg, die uiteindelijk totaal anders 
is verlopen dan dat onderzoeken deden vermoeden. Ook voor ons blijven sommige 
beslissingen ondoorgrondelijk. 
 
Er is in het afgelopen jaar heel veel tijd van de GRW gaan zitten in de overgang van 
Stadsregiotaxi naar Avan. Niet alleen moest de adviesstructuur worden aangepast ook 
moesten Programma’s van Eisen worden beoordeeld, maar ook de klantgerichtheid van 
nieuwe regels worden bewaakt en brandjes geblust bij de vele zaken die in het prille 
begin fout liepen. 
 
In 2017 zullen wij ons vooral gaan richten op de praktische uitvoering van het VN-
Verdrag. Wat is er nodig om iedereen gelijkwaardig mee te laten doen in Westervoort? 
Waar zitten nog knelpunten en hoe krijgen we het VN-Verdrag “tussen de oren” van 
beleidsmakers, ondernemers en verenigingen? 
 
Wanneer u zaken ervaart die beter moeten en ook wanneer u ideeën heeft om de be-
wustwording die we willen te bewerkstelligen, dan houden wij ons aanbevolen! 
 
Tenslotte nog even uw aandacht voor iets wat eigenlijk niet in een jaarverslag thuis 
hoort. De GRW is in januari 2017 gestart met een eigen Facebookpagina om nog direc-
ter contact te kunnen hebben met onze achterban en de mensen uit ons netwerk. 
Wij willen u vragen deze pagina te gaan volgen, te “liken” en vooral te reageren op onze 
input als het zo uitkomt. 
 

Facebook.com/Gehandicaptenraad Westervoort 
 
Graag tot ziens! 
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Bestuurssamenstelling. 
 
 
Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenraad Westervoort bestond in 2016 uit de 
volgende personen: 
 
 
Mevr. P. van Bladel - Meussen  Voorzitter 
Mevr. J. Pouw    Vicevoorzitter 
Dhr. W. van Bladel    Penningmeester 
Dhr. H. Legebeke     Secretaris 
Mevr. R. Janssen - Strik   Lid 
      
 
 
Eerste hulp bij de voorlichtingsactiviteiten (waarvoor onze hartelijke dank): 
  

Dhr. J. de Haas Mevr. C. v.d. Horst   
Dhr. R. Hoekwater Dhr. M. Vente 
Mevr. J. Aartse Mevr. A. Tijssen  

 Mevr. H. Hummel 
 
 
 
Correspondentieadres: Molenacker 79, 6932 JG Westervoort  
 
Telefoonnummer:  06 – 24 25 22 00 
  
Website:   www.GehandicaptenraadWestervoort.nl  
E-mail:   info@GehandicaptenraadWestervoort.nl 
Facebook:   facebook.com/Gehandicaptenraad Westervoort 
 
 
Bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 0911.36.54 
IBAN St. Gehandicaptenraad Westervoort: NL33INGB0008735440 
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Aandachtspunten in 2016. 
 

Voorlichting. 
 

Braderie: 
Op 2 september stond de GRW weer op haar vertrouwde plek, op de parkeerplaats voor de  
Hervormde kerk. Omdat de organisatie van de Zomerfair de tijdsduur van de braderie heeft 
verlengd van 14:00 t/m 21:00 konden wij geen goede bezetting van blindenbaan of rolstoelbaan 
rondkrijgen, door gebrek aan voldoende vrijwilligers. Vandaar dat wij dit jaar alleen met een 
informatiestand present waren. 
Wij hebben geprotesteerd bij de organisatie van de zomerfair en uitgelegd dat de uitbreiding van 
de tijdsduur een te zware last voor veel vrijwilligers zal zijn. Wij hebben bij hen ons ongenoegen 
geuit over het feit dat de commercie belangrijker gevonden lijkt te worden dan de draaglast van 
de vrijwilligers van de vele organisaties die zich belangeloos voor dit evenement inzetten.  
Wij hopen van harte dat men in 2017 in ieder geval weer teruggaat naar een start om 16:00 uur 
en een eindtijd van 21:00 uur. Het belang van verenigingen en maatschappelijke organisaties 
moet zwaarder wegen dan dat van de commercie! 
 
Nieuwsbrief: 
De GRW heeft in 2016 drie nieuwsbrieven uitgebracht. Steeds meer berichtgeving gaat via de 
digitale weg zodat ook tussentijdse actuele oproepen tot meedoen aan onderzoek of petities en 
actuele berichten zoals het bezwaar maken tegen een algemene maatregel van bestuur of rol-
stoeltoegankelijke popconcerten zijn verspreid. Tevens is een onderzoek gestart naar de 
wenselijkheid van het opzetten van een eigen Facebooksite, om het directe contact met de 
achterban te vergroten. 

 
Scholenbezoek: 
In 2016 zijn de oudste groepen van 5 Westervoortse basisscholen bezocht met ons voorlich-
tingsprogramma over de betekenis van het leven met een handicap.  
Hierbij spelen het kennismaken met hulpmiddelen en het discussiëren over(on)mogelijkheden 
voor mensen met een beperking een grote rol. Dit jaar is geprobeerd om vrijwilligers van Siza bij 
ons project te betrekken maar uiteindelijk bleken de mogelijkheden niet inpasbaar in ons pro-
gramma. 
 
Holiday Kick off: 
De GRW heeft in 
samenwerking 
met  
Uniek Sporten 
deelgenomen aan 
het Holiday Kick 
off evenement 
voor de Arnhem-
se schooljeugd 
aan het begin van 
de zomervakan-
tie. Wij hebben 
ons, op de par-
keerplaats van 
Decathlon, gepre-
senteerd met de 
bekende  
blindenbaan en 
onze rolstoelhin-
dernisbaan.  
Het was een groot 
succes! 



 

   
Jaarverslag Stichting Gehandicaptenraad Westervoort 2016  Pagina: 4 

Advisering. 
 
De GRW heeft als lid van de WMO-Raad mede zorg gedragen voor adviezen m.b.t. onderstaan-
de beleidsvoorstellen: 

 Evaluatie armoedebeleid 

 Betrokkenheid en beoordeling bij presentaties aanbesteding hulpmiddelenleveranciers. 

 Herziening beleidsplan schuldhulpverlening Duiven – Westervoort 

 Inschrijvingen innovatiebudget mede beoordeeld 
 
Daarnaast is de GRW actief deelnemer in de werkgroep “Wij Westervoort”. Deze werkgroep is 
verbonden aan het Goed voor Elkaar team Westervoort en levert een bijdrage op het gebied van 
burger / cliëntenparticipatie t.b.v. het sociale domein.  
In dit kader hebben wij meegewerkt aan de totstandkoming van adviezen m.b.t. de afbakening 
van taken en de toekomstige entiteit van het Goed voor Elkaar team. Daarnaast hebben we de 
aanbesteding “Algemene voorzieningen” mede beoordeeld. 

 
Toegankelijkheid. 
 
In 2016 zijn er door ons vele kleine acties ondernomen die de fysieke toegankelijkheid van 
openbare weg of voorzieningen hebben verbeterd. Toch blijven wij teleurgesteld over het feit dat 
toegankelijkheid nog steeds geen vanzelfsprekendheid is bij (gemeentelijke) planvorming of 
renovatie. 
Iedere keer opnieuw moeten we aan de bel trekken en vaak brengen die aanpassingen dan 
weer extra kosten met zich mee die wellicht voorkomen hadden kunnen worden. 
 
Een kleine opsomming van verbeteringen: 

 De toegankelijkheid van rouwcentrum Kramer is verbeterd. Er zijn parkeervakken geko-
men aan de voorzijde. Deze vakken moeten voorkomen dat geparkeerde voertuigen de 
toegang tot de voordeur blokkeren. 

 Na protest en uitvoerig contact door de GRW met de Provincie Gelderland en restaurant 
Huis ter West krijgt ook Westervoort in 2017, net als alle andere plaatsen, een openbaar  
rolstoeltoegankelijk toilet bij het station. 

 Door “In gesprek te gaan met de Gemeenteraad” heeft de GRW ervoor gezorgd dat de 
verhuizing van de publieksbalie naar de eerste verdieping van de bibliotheek is voorko-
men. Daarnaast hebben wij toegankelijkheidsadviezen gegeven voor de herinrichting van 
het gemeentehuis. Hiervoor zijn wij tot onze spijt niet gevraagd maar we hebben weer 
zélf aan de bel moeten trekken. (De bel, waar je in de praktijk vanuit een rolstoel niet 
goed bij kunt!) 

 De toegankelijkheid van de Liemerse website “Goed voor Elkaar” is mede dankzij onze 
inzet verbeterd, met dank voor de medewerking van Jeroen Zwart. 

 Nog een voorbeeld van het feit dat toegankelijkheid nog steeds niet “tussen de oren” van 
opdrachtgevers zit is te merken bij de herbestrating van een gedeelte van de stoepen op 
de Heilweg. Dankzij oplettendheid en het direct aan de bel trekken van de GRW is een 
verlaagde stoeprand op iedere hoek alsnog meegenomen bij deze werkzaamheden maar 
er was geen opdracht toe verleend in eerste instantie. We zouden werk met werk maken 
toch? 

 

Doelgroepenvervoer 
 
M.i.v. 1 september heeft de provincie Gelderland de verantwoordelijkheid voor het doelgroepen-
vervoer overgedragen aan de gemeenten van de voormalige Stadregio. Tegelijkertijd is het 
adviesorgaan bestaande uit ervaringsdeskundigen uit de regio omgevormd van Gebruikersad-
viesraad naar Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) en benoemd door de BVO – 
Avan. Patricia van Bladel is hiervan vicevoorzitter Na vele opstartproblemen en een zeer druk 
bezocht symposium over Basismobiliteit, waar de RAD mede organisator van was, is alles in-
middels in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen. De RAD brengt een eigen jaarverslag uit.  
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Deskundigheidsbevordering 

 
Leden van de GRW hebben in 2016 aan de volgende bijeenkomsten deelgenomen: 
 

 Diverse themabijeenkomsten Zorgbelang Gelderland 

 VIP dag Zorgbelang 

 Easy Live beurs Duiven bezocht 

 Themabijeenkomst Ieder(in) over Wet gelijke behandeling/GC en VN-verdrag  

 Supportbeurs 

 Informatieavond Regio Centraal Gelderland m.b.t. inkoop zorg 

 Deelgenomen aan het belevingscircuit Autisme 
 
 

Netwerken 

 
De GRW onderhield contacten met de volgende organisaties: 
 

 Ieder(in)  

 Diverse Gehandicaptenplatforms binnen en buiten de Liemers 

 Zorgbelang Gelderland 

 Actiegroep “Terug naar de bossen” 

 Diverse afdelingen van de gemeente Westervoort 

 RSR (leverancier van WMO hulpmiddelen in Westervoort) 

 Stadsregio Arnhem – Nijmegen / Provincie Gelderland 

 Personen en Zorgvervoer Nederland (PZN) 

 BVO Avan 

 Politieke partijen 

 Mikado 

 Programmamanager Doelgroepenvervoer regio Arnhem – Nijmegen 

 Uniek Sporten 

 
 
Structureel overleg 
 
Leden van de GRW hebben deelgenomen aan de volgende overlegorganen: 

 

 Regelmatig overleg met diverse ambtenaren van de gemeente Westervoort 

 Gebruikersadviesraad Stadsregiotaxi / Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer RAD 
(vicevoorzitter) 

 Klankbordgroep van het Goed voor Elkaar team Westervoort “Wij Westervoort” 

 WMO-Raad (vicevoorzitter) 

 WMO-Raden in Stadsregio noord. 

 Adviesraden Sociaal Domein in de Liemers 
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Overige zaken waar de GRW zich mee bezig heeft gehouden: 
 
 
 Publicaties verzorgd zoals 3x een GRW Nieuwsbrief, tevens zijn er diverse persberichten 

geschreven en gepubliceerd. 

 Opstellen begroting en activiteitenplan 2017. 

 Incidenteel overleg met beroepskrachten van Mikado, WMO consulenten, leden van het 
college van B&W en met het Juridisch Steunpunt van Ieder(in). 

 Openbaar toilet bij station Duiven bezichtigd met afvaardiging Provincie 

 Vrijwilligersavond gemeente Westervoort bezocht. 

 PGB bijeenkomsten bezocht, georganiseerd door het Goed voor Elkaar team, waarbij op ons 
verzoek naast de SVB ook de belangenorganisatie Per Saldo aanwezig was. 

 Commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond of gevolgd via livestream.  

 Brainstormsessie implementatie VN-Verdrag van Zorgbelang bezocht. 

 Voorbereidingsgesprekken verzorgd op de scholen waar voorlichting wordt gegeven. 

 Bijeenkomst SGBO over zelfredzaamheid bijgewoond. 

 Plaatselijke politiek geïnformeerd over onze uitgangspunten t.a.v. gehandicaptenbeleid. 

 Samen met vertegenwoordigers van adviesraden Duiven en Zevenaar gesprek over functio-
neren gehad met RSR Revalidatieservice. Daarnaast is op 21 december werkbezoek aan 
RSR gebracht. 

 Lancering website Goed voor Elkaar de Liemers bijgewoond. 

 GRW website onderhouden. 

 Overdracht Regiotaxi Gelderland aan de regio’s bijgewoond. 

 Bijeenkomst inkoop zorg in de Liemers bijgewoond.  

 Het telefonisch of per email bijstaan van cliënten met vragen of problemen. 

 Conferentie algemene voorzieningen en dagactiviteiten in de Liemers bijgewoond. 

 VIP middag Zorgbelang bijgewoond met als thema het VN-Verdrag. 

 Startbijeenkomst Bewonersacademie bezocht. 

 Deelgenomen aan het “Ronde tafelgesprek” met gemeenteraad over de WMO, waarvoor erg 
weinig belangstelling was. 

 Innovatiebijeenkomsten Sociaal domein gemeente Westervoort bijgewoond. 

 Nieuwjaarsreceptie Zorgbelang bezocht. 

 Deelgenomen aan bijeenkomst waar raadsleden  
ervaringen wilden uitwisselen met burgers m.b.t. het 
sociale domein. 

 Nieuwjaarsreceptie gemeente Westervoort bezocht. 

 Vele tussentijdse overleggen m.b.t. Doelgroepen-
vervoer Avan. 

 Ontelbare stukken gelezen in een poging alle actuele 
ontwikkelingen bij te houden. 
 
 

 
 


