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Inleiding.
Hoe inclusief is Westervoort?
2017 heeft voor ons voor een groot deel in het teken gestaan van het vragen van
aandacht voor het VN verdrag waarin de gelijke rechten voor mensen met een handicap
zijn vastgelegd en dat in Nederland op 14 juli 2016 van kracht is geworden.
Een heel belangrijk onderdeel van een geslaagde implementatie van dit verdrag is dat
iedere gemeente er ook lokaal mee aan de gang gaat en gaat inventariseren waar nog
knelpunten zitten, die ervoor zorgen dat mensen met een handicap niet op een
gelijkwaardige manier mee kunnen doen in ons dorp.
Hierbij moet heel breed gedacht worden aan wonen, werken, recreatie, vervoer maar
natuurlijk ook aan de mentale en fysieke toegankelijkheid van allerlei gebouwen zoals
winkels en Horeca.
Wij zijn in februari begonnen met aandacht te vragen bij “In gesprek met de Gemeenteraad” Waar iedere fractie een uitgebreid voorlichtingspakket in ontvangst kon nemen, in
de hoop dat er spoedig een initiatief zou worden genomen om met de lokale inclusie
agenda aan de slag te gaan. Helaas heeft deze actie totaal geen beweging gebracht om
zelfs maar tot de gewenste inventarisatie van mogelijke knelpunten te komen.
We hebben de Gemeenteraad en het college het afgelopen jaar werkelijk bestookt met
artikelen die hen wezen op de plicht en noodzaak van het maken van inclusief beleid.
Er was zelfs een kant en klare quickscan die nagelopen kon worden.
Uiteindelijk hebben we besloten ons 25 jarig jubileum, in januari 2018, wat te vervroegen
en dit feit aan te grijpen door een minisymposium over het VN-verdrag te organiseren.
Er waren veel beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en collega’s uit de omgeving.
We hadden dan ook gerenommeerde sprekers en een interessant programma op
14 november jl. Verderop kunt u hierover een verslag lezen.
De ambtelijke fusie tussen de gemeenten Duiven en Westervoort heeft ons werk behoorlijk lastig gemaakt. Nog steeds weten we vaak niet wie er verantwoordelijk is voor een
bepaald beleidsterrein. Het vertrouwde netwerk dat we hadden opgebouwd is op z’n kop
gezet en we zullen met nieuwe gezichten nieuwe contacten moeten leggen.
Ook dit maakt dat de implementatie van het VN-verdrag (nog) niet van de grond is
gekomen in Westervoort.
Wij hoeven ons in ieder geval niet af te vragen wat ons in 2018 te doen staat…..
De GRW is in januari 2017 gestart met een eigen Facebookpagina om nog directer
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
bijdragen 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 2017 uit de
volgende personen:

Mevr. P. van Bladel - Meussen
Mevr. J. Pouw
Dhr. W. van Bladel
Dhr. H. Legebeke
Mevr. R. Janssen - Strik

Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid

Eerste hulp bij de voorlichtingsactiviteiten (waarvoor onze hartelijke dank):
Dhr. J. de Haas
Dhr. R. Hoekwater
Mevr. J. Aartse
Mevr. H. Hummel
Mevr. C. v.d. Horst

Correspondentieadres:

Molenacker 79, 6932 JG Westervoort

Telefoonnummer:

06 – 24 25 22 00

Website:
E-mail:
Facebook:

www.GehandicaptenraadWestervoort.nl
info@GehandicaptenraadWestervoort.nl
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 2017.
Voorlichting.
Braderie:
Op 25 augustus stond de GRW weer op haar vertrouwde plek, op de parkeerplaats voor de
Hervormde kerk. Omdat onze trouwe vrijwilligers allemaal een dagje ouder worden konden wij
geen goede bezetting van blindenbaan of rolstoelbaan rondkrijgen, de tijd van 14:00 tot 21:00 is
daarvoor veel te lang.
Deze activiteit hebben wij deels kunnen vervangen door in samenwerking met RSR revalidatieservice te zorgen dat er ’s middags naast onze informatiestand een servicebus van RSR kwam
te staan. Een monteur kon daar ter plekke kleine reparaties uitvoeren aan allerlei voorzieningen.
Het was een groot succes, jammer dat deze bus niet langer kon blijven staan!

Nieuwsbrief:
De GRW heeft in 2017 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 rolstoeltoegankelijke popconcerten zijn verspreid. Tevens is een eigen Facebooksite opgezet om
het directe contact met de achterban te vergroten. Wij nodigen iedereen van harte uit om ons te
volgen op: www.facebook.com/gehandicaptenraadwestervoort
Scholenbezoek:
In 2017 zijn vier groepen 8 van drie Westervoortse basisscholen bezocht met ons
voorlichtingsprogramma 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.
Omdat we ook bij deze activiteit te maken hebben met een uitdunnende groep vrijwilligers, gaan
we onderzoeken of we in het schooljaar 2018-2019 kunnen samenwerken met stagiaires van de
ROC opleiding Zorg en Welzijn.
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25 jaar Gehandicaptenraad Westervoort.
Op 14 november jl. heeft de Gehandicaptenraad zijn 25 jarig jubileum gevierd met een themamiddag voor genodigden over het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een
beperking.
Sprekers waren Dhr. D. Houtzager, lid van het College voor de rechten van de mens en
Dhr. O. van Dijk, rolstoeler, voormalig Tweede Kamerlid en nu burgemeester van de gemeente
Oude IJsselstreek. Voor de pauze was er een optreden van cabaretgroep “de Beperkte
Drie-eenheid”. Na de pauze was er een paneldiscussie, met Jan Troost als discussieleider, waar
naast de genoemde sprekers ook Dhr. Boekhorst, namens de winkeliersvereniging, wethouder
Boone en Patricia van Bladel-Meussen (voorzitter GRW) aan deel hebben genomen.

Het GRW bestuur vond het een zeer goed geslaagde
middag waar we veel positieve reacties over hebben
ontvangen. In het begin van de middag was het voltallige
college van burgemeester en wethouders aanwezig, als
ook veel mensen waar we de afgelopen 25 jaar mee
hebben samengewerkt en een aantal mensen uit onze
achterban.
De cabaretgroep “De Beperkte Drie-eenheid”, bestaande
uit Jan Troost, Jeroen Zwart (broeder Tuck) en Ruud,
alias Franswa Poerkwapa zorgden voor de ludieke noot
van deze middag, dat zo’n ingewikkeld onderwerp zeker
kan gebruiken!
Na afloop hebben we het glas geheven op een roerig
verleden en de klus die ons voor de nabije toekomst te
wachten staat om van Westervoort een inclusief dorp te maken.
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Advisering.
WMO-Raad
De GRW heeft als lid van de WMO-Raad mede zorg gedragen voor advies m.b.t. de concept
verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Ook is de eerste bespreking over het nieuwe
Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling in 2017 gevoerd.
De WMO-Raad is de afgelopen tijd flink uitgedund en de voorzitter is, wegens verhuizing naar
elders, gestopt met zijn werkzaamheden.
Vanaf oktober 2017 vervult de voorzitter van de GRW de interim voorzittersfunctie van de WMORaad. In het voorjaar van 2017 heeft de WMO-Raad aangegeven dat de huidige bezetting van
vier mensen onvoldoende basis is om het werk goed te kunnen doen. Er is een brief verstuurd
aan gemeenteraad en college met het verzoek samen naar een goede vorm voor de toekomst
van burger / cliëntenparticipatie voor Westervoort te onderzoeken. Dit proces is in de zomer van
2017 gestart en nog gaande.
Wij Westervoort
De GRW is met twee leden actief deelnemer in de werkgroep “Wij Westervoort”. Deze werkgroep is verbonden aan het Goed voor Elkaar team Westervoort en vervult een klankbordfunctie
t.a.v. de wijze waarop door het Goed voor Elkaar team vastgesteld beleid wordt uitgevoerd als
toegang tot het Sociale Domein in Westervoort.
Tevens beoordeelt een deel van deze werkgroep aanvragen voor het innovatiebudget en communicatievormen zoals de conceptfolders die worden uitgegeven door de gemeentelijke afdeling
communicatie.
Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Arnhem – Nijmegen (RAD)
Deze adviesraad is benoemd door de BVO – Avan. Patricia van Bladel is hiervan vicevoorzitter
De RAD brengt een eigen jaarverslag uit.

Toegankelijkheid.
In 2017 zijn er door ons vele acties ondernomen om te proberen de fysieke toegankelijkheid van
openbare weg of voorzieningen te verbeteren. 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.
Renovatie gemeentehuis
 De afdeling publiekszaken is door ons toedoen niet naar boven bij de bibliotheek
verhuisd maar op de bestaande plaats gebleven.
 De Servicebalie van het gemeentehuis is erg hoog en het verlaagde gedeelte dat er
was is nu verdwenen. Erg jammer dat hier niet beter over na is gedacht en men was
nog wel zó gewaarschuwd! Het enige dat nu nog kon gebeuren ter verbetering is dat
de monitoren naar de zijkant zijn verplaatst zodat rolstoelers ook niet nog eens daarover heen hoeven te kijken…..
 Het nieuw aangeschafte spreekgestoelte in de raadszaal voor insprekers is, op ons
initiatief, in hoogte verstelbaar en onderrijdbaar.
Forumgebouw
De toegankelijkheid van het gebouw laat te wensen over. De buitendeur bv. draait naar
buiten en verhinderd daardoor de doorgang voor mensen die gebruik maken van de hellingbaan. Het plateau voor de voordeur is te klein om daar veilig te kunnen manoeuvreren
met je hulpmiddel, zodat het risico om van de trap te vallen aanzienlijk en onaanvaardbaar is. Het is ons niet gelukt hier met de projectontwikkelaar over in gesprek te komen.
Veerweg
Door interventie van de GRW is de toegankelijkheid van het voetpad op de Veerweg
verbeterd, i.s.m. Rijkswaterstaat.
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Deskundigheidsbevordering
Leden van de GRW hebben in 2017 aan de volgende bijeenkomsten deelgenomen:









Diverse themabijeenkomsten Zorgbelang Gelderland
VIP dag Zorgbelang
Themabijeenkomst Ieder(in) over Wet gelijke behandeling/GC en VN-verdrag
Informatiebijeenkomst Regio Centraal Gelderland m.b.t. aanbesteding zorg
Presentatie evaluatie uitvoering Participatiewet door de RSD
Bijeenkomst over de toekomst van de Participatiewet in de Liemers door bureau RADAR
Landelijk congres Gelijk=Gelijk bijgewoond
Regionale cursus voor VN Ambassadeurs gevolgd

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)
Provincie Gelderland
BVO Avan - Programmamanager Doelgroepenvervoer regio Arnhem – Nijmegen
Goed voor elkaar team Westervoort
Politieke partijen
Mikado
Uniek Sporten

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







Regelmatig overleg met diverse ambtenaren van de gemeente Westervoort
Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer RAD (vicevoorzitter)
Klankbordgroep van het Goed voor Elkaar team Westervoort “Wij Westervoort”
WMO-Raad (vicevoorzitter)
WMO-Raden / Gehandicaptenraden 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 2018.
 Incidenteel overleg met leden van het college van B&W en met het Juridisch Steunpunt van
Ieder(in).
 De erg trage vorderingen rondom realisatie het openbaar toilet bij station Westervoort gevolgd
 Vrijwilligersavond gemeente Westervoort bezocht.
 Commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond of gevolgd via livestream.
 Meegewerkt aan beoordeling “receptenkaarten” Zorgbelang, ter introductie van het VNverdrag
 Voorbereidingsgesprekken verzorgd op de scholen waar voorlichting wordt gegeven.
 Bijeenkomst KBO over Flex OV bijgewoond.
 Plaatselijke politiek geïnformeerd over onze uitgangspunten t.a.v. gehandicaptenbeleid.
 GRW website en Facebookpagina onderhouden.
 Het telefonisch of per email bijstaan van cliënten met vragen of problemen.
 VIP middag Zorgbelang bijgewoond met als thema het VN-Verdrag.
 Het 25 jarig jubileum van de Gehandicaptenraad Westervoort voorbereid
 Deelgenomen aan “In gesprek met de gemeenteraad” over het VN-Verdrag
 Nieuwjaarsrecepties Zorgbelang, Gemeente Westervoort en Ieder(in) bezocht.
 Vele tussentijdse overleggen m.b.t. Doelgroepen-vervoer Avan.
 Ontelbare stukken gelezen in een poging alle actuele ontwikkelingen bij te houden.
 Startbijeenkomst Algemene Voorzieningen bijgewoond
 Afscheidsreceptie Mikado directeur Jolanda Knorren bezocht
 Uitreiking Koninklijke onderscheiding van onze vrijwilligster Mw. Aartse bijgewoond
 Opening Huis van Droo - Mikado, Duiven bijgewoond

Het bestuur van de GRW is na 25 jaar nog lang niet klaar……………
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