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Niet vergeten……… 
 

 

Gehandicaptenraad Westervoort 

Molenacker 79 

6932 JG Westervoort 

 

Tel:   06 – 24 25 22 00 

 

Email:  info@gehandicaptenraadwestervoort.nl 

 

Website: www.GehandicaptenraadWestervoort.nl 

 

Facebook: Facebook.com/Gehandicaptenraad Westervoort 

 

 

Op zoek naar informatie of advies? 

 

De Gehandicaptenraad Westervoort houdt geen spreekuur op een 

vast moment. U kunt ons bellen of mailen en zo nodig maken we 

een afspraak.  

Wij hopen u op deze manier goed van dienst te kunnen zijn. 
 

 

Digitale nieuwsbrief. 

 

Wij proberen zoveel mogelijk op kosten te besparen en vragen  

iedereen die over internet beschikt of wij deze gratis nieuwsbrief  

digitaal mogen versturen. 

 

Krijgt u deze nieuwsbrief nu nog op papier maar beschikt u wel over 

een emailadres? Wilt u dit dan aan ons doorgeven via  

info@GehandicaptenraadWestervoort.nl, onder vermelding van uw 

naam en adres, dan mailen wij u voortaan deze nieuwsbrief en 

blijven voor ons de kosten beperkt. 

 

Ook nieuwe abonnees zijn van harte welkom! 
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Vol verwachting………. 

 
Op 14 juli van dit jaar is het alweer een jaar geleden dat het  

VN-Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking 

door de Nederlandse regering is aangenomen.  

Helaas zijn onze hoge verwachtingen niet uitgekomen en gaan 

gemeenten maar mondjesmaat aan de slag met het aanpassen van 

hun beleid. 

 

In februari 2017 zijn we in gesprek gegaan met een delegatie van 

onze gemeenteraad maar dit heeft helaas helemaal geen effect 

gehad. Poging twee volgt in het najaar want in november 

organiseert de GRW een themamiddag over het VN-verdrag voor 

bestuurders en beleidsmakers om te zorgen dat het ook in 

Westervoort met meer voortvarendheid wordt opgepakt. 

 

Zo zijn we benieuwd of het gerenoveerde gemeentehuis straks aan 

alle toegankelijkheidswensen voldoet, of het beloofde openbare en 

rolstoelvriendelijke toilet bij het station dit najaar wordt gebouwd. 

Heeft de gemeente wel genoeg mensen met een beperking in dienst 

zodat ook zij voldoen aan het quotum dat de overheid heeft gesteld? 

Hoe komt het dat bijna geen enkele horeca gelegenheid in 

Westervoort beschikt over een aangepast toilet? Kan een gemeente 

er iets aan doen om dit te verbeteren? Kan de omgevingsvisie 

hierbij helpen? 

 

Er bestaan verschillende checklijstjes om te toetsen in hoeverre een 

gemeente voldoet aan de regels die het VN-Verdrag stelt. 

De GRW zou deze graag met alle betrokkenen samen willen 

bekijken en deze verbetering in gang willen zetten. 

 

Het bestuur van de Gehandicaptenraad Westervoort hoopt dat we 

erin zullen slagen om inclusief beleid tot standaard te krijgen.  

 

Dit zou het 

mooiste cadeau 

zijn voor ons  

25 jarig jubileum! 

 

  



Werkbedrijf Arnhem gaat 'Scalabor' heten  

ARNHEM - 'Scalabor' is de naam van de nieuwe sociale 

werkvoorziening in Midden Gelderland.  Onder andere medewerkers 

van Presikhaaf Bedrijven worden ondergebracht bij Scalabor.  

De naam is een samentrekking van 'scala' en 'labor'.  Ivo Korte, 

projectleider van de nieuwe organisatie Scalabor: ,,Scala staat voor 

het grote aantal mogelijkheden dat het nieuwe bedrijf te bieden 

heeft en labor staat in het Engels voor arbeid en inspanning.’’ 

 

Naast werk voor de huidige mensen van Presikhaaf Bedrijven richt 

het werkbedrijf zich op inwoners die vanuit andere regelingen 

tijdelijk of structureel begeleiding nodig hebben naar goed passend 

werk. 

 

Bij Scalabor komen mensen te werken uit Arnhem, Doesburg, 

Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Rheden, Rozendaal, 
Westervoort en Zevenaar.  

,,De toekomst van Presikhaaf Bedrijven was te onzeker en naar 

onze overtuiging ontstaat door het nieuwe bedrijf Scalabor het beste 

perspectief voor inwoners die ondersteuning nodig hebben om een 

goede plek op de arbeidsmarkt te krijgen’’, zegt wethouder Ine van 
Burgstede. Het werkbedrijf start in 2018.  

Bron: Gelderlander 14-7-2017 

Nieuwe instroom 
 
Voor de mensen die vallen onder de Participatiewet wordt de 

komende maanden een nieuwe uitvoeringsstructuur opgezet. 

Dat wordt een zogenaamde netwerkorganisatie waarbinnen de 

Regionale Sociale Dienst (RSD) een centrale rol krijgt en nauw zal 

gaan samenwerken met partners zoals werkgevers en het 

onderwijs. 

De RSD zal zich daarvoor moeten door ontwikkelen naar een 

organisatie die met partners (privaat en publiek) een stelsel 

ontwikkelt waarin op subregionaal niveau samengewerkt wordt aan 

de duurzame plaatsing van mensen op de arbeidsmarkt.  
Bron: gemeente Westervoort  



 

Aanpassing wildrooster Veerweg 

Dankzij een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en 
de Gehandicaptenraad Westervoort is de doorgang op de dijk 

bij de Veerweg goed toegankelijk geworden voor iedereen die 
"op rolletjes" loopt.  

Met hele kleine wieltjes blijft het oppassen met het 
wildrooster maar als je er recht overheen rijdt, zou het 
moeten lukken! 

Zelfs met de honden is rekening gehouden, zij kunnen buiten 
het rooster om want het schrikdraad is bij de doorgang voor 

een stukje verpakt in een plastic buis zodat er geen 
ongelukken kunnen gebeuren! 
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Week van de Toegankelijkheid 2017 - Aan tafel! 
 

Van 2 t/m 7 oktober 2017 is de jaarlijkse Week van de 

Toegankelijkheid. Toegankelijkheid is actueler dan ooit. Sinds het 

van kracht worden van het VN-verdrag in 2016 moet iedereen in 

Nederland serieus werk maken van toegankelijkheid. Met het thema 

'Aan tafel!’ willen we bereiken dat mensen met een beperking of een 

chronische ziekte, overal kunnen eten, uitgaan en elkaar kunnen 

ontmoeten zonder belemmeringen. 

 

Toegankelijkheid van de horeca is een breed begrip. Het gaat 

bijvoorbeeld om fysieke toegankelijkheid, goede informatie over het 

menu en de bereikbaarheid, kosten, sanitaire voorzieningen, 

bejegening en service en akoestiek. Niet alleen van horeca, kantines 

of terrassen maar ook van evenementen en festivals. 

 

Landelijke acties 

Vorig jaar deden ruim honderd organisaties mee aan de Week van 

de Toegankelijkheid. Overal in het land werden acties georganiseerd 

voor toegankelijkere cafés, restaurants, kantines en festivals. 

Ondanks alle behaalde successen is er nog veel werk te verzetten.  

We gaan dit jaar weer voor mooie resultaten. 

 

Extra aan aandacht voor jongeren 

Ben je jong en heb je een beperking of chronische aandoening? Dan 

heb je misschien wel specifieke wensen in de horeca. Dit jaar is er 

tijdens de Week van de Toegankelijkheid extra aandacht voor 

jongeren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de toegankelijkheid van de 

(studenten)kroeg en clubs, de (buiten)bioscoop en de 

zomerfestivals? Ook daar kan vast nog heel veel verbeterd worden 

zodat alle jongeren zonder belemmeringen kunnen genieten van het 

uitgaansleven. 

Voor meer informatie: www.weekvandetoegankelijkheid.nl 

www.facebook.com/WeekvandeToegankelijkheid 

http://www.weekvandetoegankelijkheid.nl/
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Regionale Adviesraad 

Doelgroepenvervoer (RAD)  

Regio Arnhem Nijmegen 

 
Als Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) geven we 

gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Avan.  

Dit bestuur bestaat uit wethouders van de 19 deelnemende 

gemeenten. Deze gemeenten zijn verenigd in een zogenoemde 

bedrijfsvoeringsorganisatie. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 

het goed functioneren van het doelgroepenvervoer van Avan.  

Samenstelling. 

De RAD bestaat uit een afvaardiging van ervaringsdeskundigen uit 

de deelnemende gemeenten aan Avan. Deze leden zijn bij voorkeur 

afkomstig uit lokale belangenorganisaties of adviesraden binnen 

het sociaal domein en bij voorkeur gebruikers van Avan.  

Op die manier wordt geborgd dat de RAD op de hoogte is van wat 

onder de gebruikers van Avan leeft. 

Binnen de RAD wordt gestreefd naar een spreiding van kennis uit 

diverse doelgroepen, te weten Wmo-reizigers, vertegenwoordigers 

van leerlingen die naar speciaal onderwijs gaan en mensen die 

worden vervoerd naar dagbesteding of in het kader van de 

Participatiewet. Zodoende kan zo goed mogelijk op specifieke  

problematiek worden ingespeeld en geadviseerd aan het bestuur 

van Avan. Voor Westervoort is Patricia van Bladel van de GRW de 

afgevaardigde. 

Wat doen we wel en wat doen we niet? 

De advisering richt zich op de uitvoering en monitoring van het 

Avan-doelgroepenvervoer op regionaal niveau.  

Het gaat dan met name over het naleven van de afgesproken 

regels, monitoring van wijze van klachtafhandeling, de werkwijze 

van de regiecentrale, de kwaliteit van het daadwerkelijke vervoer 

en de deskundigheid en klantvriendelijkheid van chauffeurs. De 

RAD behandelt geen individuele klachten, tenzij blijkt dat een klacht 

een structureel probleem is of kan worden.  

De RAD adviseert niet over zaken zoals de hoogte van Wmo-

kortingstarieven, wie wel of geen indicatie krijgt voor een 

vervoerpas en voor hoeveel kilometers per jaar deze kortingspas 

geldig is. Over dit soort zaken gaan de gemeenten zelf. Het is dan 

ook aan de lokale belangenorganisatie(s) om hierover de vinger aan 

de pols te houden. 



 

Zomerfair Westervoort 
 

Wij hopen u allemaal weer te ontmoeten 

tijdens de braderie op 25 augustus in 

Westervoort. 

Wij staan met onze kraam voor de Hervormde 

kerk met veel interessante informatie.  

 

Vanaf 14:00 tot 16:00 uur zal naast onze kraam een 

servicewagen van RSR revalidatieservice staan. 

Zij kunnen kleine en eenvoudige reparaties uitvoeren of b.v. 

de bandenspanning van uw hulpmiddel controleren. 

Ook geven zij desgevraagd informatie over verschillende 

hulpmiddelen. 

 

Tot ziens op 25 augustus in de Dorpstraat!!!! 


