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Inleiding. 
 
 
Ons jubileumjaar heeft ons vooral “achter de schermen” aan het werk gezet en hebben 
we niet erg in de schijnwerpers gestaan. De themamiddag over het VN-verdrag voor 
gelijke rechten van mensen met een handicap in het kader van ons jubileum, had na-
tuurlijk al eind 2017 plaatsgevonden. We dachten hiermee een vliegende start te maken 
met het proces tot realisatie van een Westervoortse Inclusie agenda  maar daarmee  
waren we er nog lang niet….. 
 
Pas op 8 maart 2018 bleek er een beleidsambtenaar te zijn gevonden die voor de  
gemeenten Duiven en Westervoort een startnotitie moest gaan schrijven.  
Om de voortgang van het proces kort te schetsen: er zou voor beide gemeenten toch 
aparte startnotities komen, dus samen optrekken zat er niet in. Onze startnotitie is pas 
op 29 januari 2019 door ons college vastgesteld. Wij hadden dit allemaal graag veel 
sneller zien gaan maar als het goed is dan moet er aan het einde van 2019 een Inclusie 
agenda liggen……….. 
 
Daarnaast is de voorzitter van de GRW ook al in heel 2018 de interim voorzitter van de 
WMO-Raad geweest. Hier is men met behulp van Movisie en de gemeente begonnen 
aan een traject om de burgerparticipatie te verbeteren. Hoe zorgt de gemeente ervoor 
dat de burger zich betrokken voelt en meedenkt over beleid? Dit blijkt nog een hele klus! 
Inmiddels zijn er twee werkgroepen ingesteld waarvan één als pilot het onderwerp  
“onderzoek naar toegankelijkheid” heeft. Gelukkig kan de GRW, als deelnemer van deze 
werkgroep, dit straks gebruiken als een eerste stap bij het vormen van de Inclusie agen-
da. 
 
In 2018 is er veel aan deskundigheidsbevordering gewerkt op allerlei terreinen en is de 
basis gelegd voor een voortgang van onze voorlichtingsochtenden op de Westervoortse 
basisscholen. Deze konden afgelopen schooljaar niet door gaan omdat de nodige vrijwil-
ligers ontbraken maar gelukkig denken we nu een goede oplossing gevonden te hebben. 
 
De ambtelijke fusie tot 1Stroom heeft ons werk in 2018 veel lastiger gemaakt omdat het 
ons bekende netwerk uit elkaar viel en er iedere keer andere mensen op dezelfde  
posten kwamen te zitten. Daarnaast verschilt de werk- en denkwijze nogal van de  
ambtenaren uit de twee gemeenten. Dit maakte ons werk er niet makkelijker op en dat 
geldt nog steeds. 
 
Kortom, er is voor het komende jaar nog genoeg werk aan de winkel waarbij we zullen 
moeten roeien met de riemen die er zijn, maar we geven zeker niet op! 
 
Patricia van Bladel – Meussen 
Voorzitter.
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Bestuurssamenstelling. 
 
 
Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenraad Westervoort bestond in 2018 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   
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:   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 2018. 
 

Voorlichting. 
 

Zomerfair: 
Tijdens de jaarlijkse Zomerfair heeft de GRW dit jubileumjaar extra groots uit kunnen pakken, 
dankzij de hulp van een stagiaire van de Praktijkleerroute en vrijwilligers van Creon. 
Wij hadden naast de gebruikelijke informatiestand extra ruimte gevraagd en gekregen om de 
volledige Rolstoelhindernisbaan én de blindenbaan op te stellen en te bemensen. 
Het was een groot succes! 
 

 
 
Nieuwsbrief: 
 
We hebben dit jaar 2 keer een nieuwsbrief uitgebracht, zowel digitaal, als voor geïnteresseerden 
zonder computer, op papier. 
We proberen toch steeds meer via de digitale weg met mensen uit ons adressenbestand te 
communiceren door hen te laten reageren op vragen of hun mening te geven over bepaalde 
zaken. 
Onze Facebookpagina heeft inmiddels meer dan 100 volgers en wij nodigen iedereen van harte 
uit om ons ook te volgen op: www.facebook.com/gehandicaptenraadwestervoort 

 
Scholenbezoek: 
 
In 2018 zijn er geen scholen bezocht met ons voorlichtingsprogramma vanwege het gebrek aan 
vrijwilligers die ook in staat zijn om met de spullen te sjouwen en het zware werk te doen..  
In de 2de helft van het schooljaar 2018-2019 krijgen we hulp van stagiaires van het ROC, de 
zogenaamde Praktijkleerroute, zodat ons voorlichtingsprogramma hervat kan worden.  

http://www.facebook.com/gehandicaptenraadwestervoort
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Advisering. 
 
WMO-Raad 
Vanaf oktober 2017 vervult de voorzitter van de GRW de interim voorzittersfunctie van de WMO-
Raad. 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 zoeken. Dit proces is in de zomer van 2017 
gestart en eind januari 2018 is een traject ter verbetering en bevordering van burgerparticipatie 
gestart o.l.v. Movisie. Dit laatste proces loopt nog door in 2019. 
Ondertussen is de WMO-Raad nog steeds in functie. De WMO-Raad brengt een eigen jaarver-
slag uit. 
 
Wij Westervoort 
De GRW is met twee leden actief deelnemer in de werkgroep “Wij Westervoort”. Deze werk-
groep 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. 
De wachttijden worden gemonitord, er is afgelopen jaar een voorstel ingediend om mensen tijdig 
en actief te herinneren aan de aanvraag voor een herindicatie. Hierop is nog geen reactie ont-
vangen. Tevens beoordeelt een deel van deze werkgroep aanvragen voor het innovatiebudget 
en communicatievormen zoals de conceptfolders die worden uitgegeven door de gemeentelijke 
afdeling communicatie. 
Het voorzitterschap is, na het vertrek van Rik Hollak, overgenomen door Sascha Wensveen. 

 
Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Arnhem – Nijmegen (RAD)  
Deze adviesraad is benoemd door de BVO – Avan. Patricia van Bladel is hiervan vicevoorzitter 
en afgevaardigde vanuit de GRW. 
Op 11 oktober heeft de voorzitter samen met de vicevoorzitter van de RAD en voormalig voorzit-
ter van de BVO, Arthur Boone een workshop Reizigersparticipatie verzorgd tijdens het landelijke 
congres van Taxi Pro. De RAD brengt een eigen jaarverslag uit. 
 
 

Toegankelijkheid. 
 
In 2018 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 aanpassin-
gen dan weer extra kosten met zich mee die wellicht voorkomen hadden kunnen worden. 
 
Een bijzondere actie was wel dat wij het protest van het Arnhems platform voor Chronisch zie-
ken en gehandicapten (APCG) hebben ondersteund d.m.v. een brief aan de Arnhemse 
gemeenteraad, tegen de milieuheffing voor dieselauto’s van vóór 2015. Het ging dan vooral over 
de kosten voor het verkrijgen van een ontheffing voor mensen die een aangepaste auto hebben 
en over een gehandicaptenparkeerkaart beschikken en die NIET in Arnhem woonachtig zijn. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een ontheffing die € 36,- per jaar kost, in plaats van € 36,- 
per keer met een maximum van 12x per jaar. 
 
We hebben een vergadering van de wijkschouwers in Westervoort bezocht om aandacht te 
vragen voor het melden van ontoegankelijke punten, die zij wellicht bij hun ronde tegenkomen. 
 
We hebben de vergadering van de huurdersraad bezocht om aandacht te vragen voor de aspec-
ten die over wonen in het VN-verdrag staan zodat deze ook in de prestatieafspraken met de 
gemeente terug kunnen komen. Wij hebben aangeboden hierbij behulpzaam te zijn. 
De reactie was teleurstellend want “men wist zelf wel wat goed voor ons was”……..  
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Deskundigheidsbevordering 

 
Leden van de GRW hebben in 2018 aan de volgende bijeenkomsten deelgenomen: 
 

 Themabijeenkomsten bij Zorgbelang Gelderland over o.a. Omgevingswet en Jeugdzorg 

 Presentaties over de uitvoering van de Participatiewet door de RSD bijgewoond 

 Bijeenkomst Corvus Infra bijgewoond over inrichting openbare ruimte 

 Supportbeurs bezocht 

 Bijeenkomst Beschermd wonen in de regio bijgewoond 

 Introductiecursus Werk en Inkomen gevolgd 

 Deelgenomen aan Worldcafé praktijkleerroute Westervoort 

 Bijeenkomst bezocht over de openstelling voor recreatie van de zgn. Bult van Putman, 
i.v.m. toegankelijkheid. 

 We zijn met OV ambassadeurs het openbaar vervoer gaan testen (bus en trein) dit bleek 
voor rolstoelers geen succes….. 

 Landelijk congres Doelgroepenvervoer bijgewoond 

 Op informatieavond over speelruimteplan in Westervoort aandacht gevraagd voor de 
toegankelijkheid van de speeltoestellen voor kinderen met een handicap. Zie: 
http://www.speeltuinbende.nl 
 
 

 
 

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 

 Sociaal Raadslieden 

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

 

 Regelmatig overleg met diverse ambtenaren van 1 Stroom. 

 Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer RAD (vicevoorzitter) 

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

 WMO-Raad (interim voorzitter) 

 WMO-Raden / Gehandicaptenraden in Stadsregio noord. 

 Adviesraden Sociaal Domein in de Liemers 

 Werkgroep Burgerparticipatie - Movisie  

http://www.speeltuinbende.nl/
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Overige zaken waar de GRW zich mee bezig heeft gehouden: 
 
 
 Publicaties verzorgd zoals 2x een GRW Nieuwsbrief, tevens zijn er diverse persberichten 

geschreven en gepubliceerd. 

 Opstellen begroting en activiteitenplan 2019. 

 Incidenteel overleg met leden van het college van B&W  

 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.  

 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. 

 Nieuwjaarsrecepties 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. 

 Bijeenkomst beschermd wonen bijgewoond 

 Afscheidsreceptie Wethouder Boone bezocht 

 2 verkiezingsdebatten m.b.t. gemeenteraadsverkiezingen bijgewoond. 

 Deelgenomen aan evaluatie met hulpmiddelenleverancier RSR en de Liemerse gemeenten. 

 Onze organisatie AVG proof gemaakt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


