
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nieuwsbrief  
Zomer 2018 

  



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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25 jaar Gehandicaptenraad Westervoort. 

 
Dit jaar bestaat de GRW 25 jaar. We hebben dit al uitgebreid 
gevierd in november vorig jaar met een themamiddag over 

het VN-Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een 
handicap. Toch willen we er deze zomer nog even extra bij stil 

staan door nog even om te kijken maar vooral door vooruit te 
zien! 

 
Twee bestuursleden van het eerste uur, Janneke Pouw en Ria 
Janssen-Strik, blikken in een kort stukje terug op ons 

ontstaan. 
 

Daarnaast willen we vooruit kijken want we hopen na de 
zomervakantie met de beleidsambtenaar en wethouder om de 
tafel te gaan zitten om inhoud te geven aan het VN-verdrag 

op lokaal niveau. Het verdrag is al op 14 juli 2016 
geratificeerd door onze regering en er is lokaal eigenlijk nog 

niets gebeurd. Dat vinden we teleurstellend want het doel is 
dat iedereen op zijn of haar eigen manier mee kan doen in 
onze samenleving. Voor die gelijkwaardige positie hebben we 

lang gevochten in Nederland en nu moet er toch echt iets 
gaan gebeuren!  

Schrale troost is dat Westervoort niet de enige gemeente is 
waar de implementatie op deze trage manier tot stand komt. 
 

We hopen dit jubileumjaar, met hulp van stagiaires van het 
ROC weer een volledige rolstoelhindernisbaan en blindenbaan 

neer te kunnen zetten tijdens de Zomerfair. U kunt ons 
vinden voor de kerk in de Dorpstraat. 
Het zou leuk zijn u daar op 17 augustus allemaal te 

ontmoeten. 
 

Tot dan! 
 
Patricia van Bladel – Meussen 

Voorzitter  



1993 - 2018 

 

25 jaar Gehandicaptenraad Westervoort - Janneke Pouw. 

 
Nadat de Gehandicaptenraad De Liemers ging stoppen moest er iets 
vergelijkbaars in Westervoort komen maar ik had weinig ervaring in die tijd. 
Zelf zat ik nog niet zo lang dagelijks in de rolstoel maar ik kwam wel veel 
obstakels tegen. 
Maar dankzij de hulp van St. “De Werf” kon de Gehandicaptenraad 
Westervoort ontstaan. Zo adverteerden we in de Westervoort Post om meer 
vrijwilligers te krijgen. Gelukkig kwam Ria Janssen en later Patricia en Wil van 
Bladel de GRW versterken, later kwamen er nog meer mensen bij. In deze tijd 
heb ik best veel geleerd en dingen gedaan om Westervoort leefbaar te maken 
zo hadden we veel contact met de gemeenteraad we keken naar alle 
obstakels die wij tegen kwamen ook aanpassingen in gebouwen zoals het 
Gemeentehuis, de bibliotheek en “de Nieuwhof” en zo bewaakten we de 
toegankelijkheid. Uiteindelijk is er vaak naar ons geluisterd.  
Door het scholenbezoek in Westervoort vertelden we de kinderen over onze 
ervaringen en ze mochten dingen uitproberen zoals rolstoel rijden of over een 
blindenbaan lopen dit was leerzaam voor hen. 
Uiteindelijk is alles best snel om gegaan en dit heb ik met veel plezier gedaan. 
Hopelijk komt er nog 25 jaar bij. (nee toch …!? , zegt Patricia) 

  



Omkijken en vooruit zien - Ria Janssen-Strik 

 
Een van onze doelstellingen bij het allereerst begin was: over een aantal jaren 
kan de GRW zonder meer worden opgeheven. Alles zou dan op rolletjes 
moeten lopen. Dat hebben wij helaas niet kunnen waar maken, maar 
daarnaast is er eigenlijk wel veel bereikt de afgelopen jaren. U kunt en kon het 
lezen in onze nieuwsbrieven. We gaan door. De praktische uitvoering b.v. van 
het VN-verdrag heeft onze volle aandacht en ook houden we een vinger aan 
de pols bij het plaatsen van een openbaar rolstoel toegankelijk toilet bij het 
station, om maar iets te noemen. Wij zullen u via onze nieuwsbrieven op te 
hoogte blijven houden. 
Het scholenbezoek is ook nog steeds een van onze taken. 
Eén ochtend per jaar mogen we groep 8 van de basisscholen bezoeken. 
D.m.v. een rolstoel- en blindenbaan, een spelcircuit en gesprekken met 
kinderen over diverse handicaps hopen we, dat zij nog meer begrip krijgen 
voor het feit, dat je met beperkingen ook volledig deel kan nemen aan ons 
aller samenleving. 
Ons 25-jarig jubileum vierden wij eind vorig jaar, door het houden van een VN-
themamiddag, waarbij bestuurders en beleidsmedewerkers werden 
uitgenodigd. Het werd, ook voor ons, een interessante middag. 
 
En nu verder. Eén van onze slogans ooit was “omkijken en vooruitzien.”  
Nog steeds van toepassing, ook in deze tijd. Wij gaan ervoor. U ook? 
Alleen samen zijn we sterk! 
 
 

 
 

  



Het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen 

met een handicap. 
 
 

Het VN verdrag is in juli 2016 door 

de Nederlandse regering 

geratificeerd, wat zoveel betekent 

als dat het is vastgesteld. Vanaf 

die datum is het ook de bedoeling 

dat gemeenten er lokaal mee aan 

de slag gaan d.m.v. een 

zogenaamde inclusie agenda. 

In Westervoort is er, ondanks ons 

aandringen, inspreken en het 

organiseren van een themamiddag 

met sprekers zoals voormalig 

Tweede Kamerlid Otwin van Dijk 

en Dhr. Houtzager van het College 

voor de rechten van de mens, nog 

niets gebeurt. 

 

 

Er is heel veel materiaal voorhanden waar beleidsmakers houvast 

aan hebben, zoals het Receptenboek om mee te doen.  

Dit voorbeeldenboek heeft Zorgbelang samen met een aantal 

organisaties en de VN-Ambassadeurs, waarbij Patricia van Bladel 

Westervoort vertegenwoordigt, samengesteld. 

 

Op 6 september ontvangt het bestuur van de GRW wethouder 

Kampschreur die de uitvoering van het VN-verdrag moet 

coördineren. We zullen hem dit receptenboek dan overhandigen en 

we hopen tot een concreet plan te komen om levensbreed de 

Westervoortse samenleving meer inclusief te maken.  

De vijf prioriteiten die we hiervoor hebben benoemd zijn: 

 

1. Bewustwording kweken dat iedere burger verantwoordelijk is 

voor het scheppen van voorwaarden, binnen ieders 

mogelijkheden, om te zorgen dat iedereen met een handicap 

kan meedoen aan de (Westervoortse) samenleving. (dus ook 

de container niet midden op de stoep of afrit zetten…) 

  



 

2. Alle plannen / raadsvoorstellen toetsen op mogelijke invloed 

op een inclusieve samenleving en in het belang daarvan 

besluiten nemen. De doelgroep als ervaringsdeskundigen 

hierbij betrekken. 

 

3. Toegankelijkheid van winkels (doorgang), Horeca 

(rolstoeltoegankelijke toiletten) en voor publiek toegankelijke 

gebouwen verbeteren. Hierbij ook letten op een veilige 

uitgankelijkheid. (handhaving) 

 

4. De openbare ruimte zo drempelloos mogelijk inrichten met 

voldoende rustpunten. Overal op/afritten op hoeken van 

stoepen of bij logische oversteekpunten, inclusief 

middengeleiders en molgoten. Daarnaast goede 

blindengeleidelijnen op essentiële punten. (bijscholing) 

 

5. Binnen het eigen personeelsbeleid de gemeente meer/beter 

laten kijken naar de mogelijkheid om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- Kort nieuws ---------- 
 

De realisatie van het rolstoeltoegankelijke openbare toilet loopt 

helaas opnieuw vertraging op. De provincie beroept zich o.a. op 

vergunningen die nog moeten worden afgegeven. De gemeente 

heeft alles gedaan wat in haar vermogen ligt om de zaak te 

bespoedigen want die vindt zo’n hekwerk ook geen mooi gezicht. 

De planning is nu dat het toilet eind van dit jaar gereed is……… 



RSR Revalidatieservice is verhuisd. 
 

Vanaf maandag 9 juli 2018 wordt er gewerkt vanuit 

Duiven. De locatie is opgesplitst in twee delen, een 

klantvestiging en een servicekantoor. 

Wat betekent de verhuizing? 

 Er komt een zelfstandige klantvestiging in Duiven  

 Het Service Kantoor komt los te staan van de klantvestiging  

 Zij zijn gemiddeld een half uur dichterbij om service te 

verlenen 

 Ruimte om eventuele groei aan te kunnen  

 

Het nieuwe adres van de klantvestiging is:  

Geograaf 19, 6921 EW Duiven.  

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:00 tot 17:00 

De emailadressen en telefoonnummers blijven ongewijzigd: 

 Telefoon: 0900-33 44 55 6  

 Storingsnummer: 0900 - 77 88 99 0  

 E-mail: info@rsr.nl  
 

Hoe snel moet u geholpen worden bij een storing? 

Omdat het niet voor iedereen duidelijk is binnen welke termijn RSR 

volgens het contract dat zij hebben afgesloten met de Liemerse 

gemeenten een storing moet verhelpen, dit korte overzicht. 

 

Heeft u klachten over de dienstverlening van RSR? 
 

Emailadres voor klachten: klacht-en-oplossing@rsr.nl  

Meldt uw klacht daarnaast ook altijd bij het Goed voor Elkaar team! 
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