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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!

25 jaar Gehandicaptenraad Westervoort.
Op 14 november j.l. 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
waar naast de genoemde sprekers ook Dhr. Boekhorst, namens de
winkeliersvereniging en wethouder Boone aan deel hebben
genomen.
Hier leest u een samenvatting van het welkomstwoord dat ik als
voorzitter toen heb gehouden.
Namens het bestuur van de Gehandicaptenraad Westervoort mag ik u
verwelkomen op deze themamiddag over het VN-Verdrag, waarmee we ook
ons 25 jarig jubileum vieren.
Velen hebben de opmerking gemaakt dat we eigenlijk te vroeg zijn maar 25
jaar geleden om deze
tijd was Janneke
Pouw al druk bezig
om, na de opheffing
van Stichting
Gehandicaptenraad
De Liemers, hier in
Westervoort een
eigen belangenorganisatie op te
zetten. Zij werd
daarbij geholpen door
Ria Janssen-Strik.

Vanaf januari 1993 konden, onder de paraplu van Stichting de Werf, de
werkzaamheden voorzichtig worden opgestart. In het voorjaar van 1993
hebben ook Wil van Bladel en ik (Patricia van Bladel-Meussen) ons bij deze
belangengroep aangesloten.
Omdat we graag onafhankelijk wilden zijn, is in 2000 besloten een
zelfstandige stichting te worden. We hebben nog lang de kantoorfaciliteiten
onder de vlag van De Werf, wat later Mikado werd, kunnen gebruiken. Dit was
ook het moment waarop ik de voorzittershamer van Janneke heb
overgenomen.

De bestuurswisselingen zijn in al die jaren zeer beperkt gebleven, 4
bestuursleden zijn al vanaf het begin actief. Frans Hegeman heeft een aantal
jaren deel uitgemaakt van ons bestuur en Henk Legebeke is sinds 2002 actief
als onze secretaris. Een hechte groep mensen, die met behulp van extra
vrijwilligers voor onze voorlichtingsactiviteiten op de basisscholen, heel veel
werk heeft verzet.
Onze eerste wapenfeiten waren het laten realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen bij de diverse supermarkten en orde scheppen in de chaos
van geparkeerde fietsen voor de CO-OP.
Later zijn we ons ook met beleidsvoorstellen bezig gaan houden en hebben
vaak kleine, en soms grote onderdelen gewijzigd weten te krijgen. Zo is in
1997 het plan voor een collectief vervoerssysteem door de commissie van
Osch uiteindelijk in de prullenmand beland en zijn we via het KAN vanaf het
begin betrokken geweest bij de totstandkoming van Stadsregiotaxi.
Liften zijn dure maar vaak zeer noodzakelijke voorzieningen. Mede door onze
vasthoudende inzet is er een traplift gerealiseerd in Sportcentrum de Pals, in
2008 een zwembadlift in dit zelfde Sportcentrum en natuurlijk de zwaar
bevochten liften bij het station in 2011.
Een belangrijke voorziening waar de GRW zich sterk voor heeft gemaakt is
het openbare toilet dat volgend kwartaal bij het station gerealiseerd zal
worden en dat voor iedereen goed toegankelijk zal zijn.
Bij de renovatie van het gemeentehuis heeft de Gehandicaptenraad er
onlangs voor gezorgd dat de publieksbalie niet boven naar de bibliotheek is
verhuisd maar is gebleven waar hij was. Daarnaast is er een in hoogte
verstelbaar spreekgestoelte aangeschaft zodat iedereen op aangepaste
hoogte zijn of haar zegje kan doen. Het enige dat niet naar wens is, is de
servicebalie. Vanuit een rolstoel kun je nauwelijks degene met wie je spreekt
aankijken. (Inmiddels is na overleg, jammer genoeg achteraf, besloten begin
2018 de monitoren te verhuizen naar de zijkant waardoor beter zicht
ontstaat…..)
Met veel bestuurders, beleidsambtenaren en anderen uit ons
netwerk zijn in de afgelopen jaren
goede contacten opgebouwd en daar
zijn we trots op. U was altijd bereid te
luisteren, en als het kon, snel te
acteren.
Wij hopen dat dit laagdrempelige
contact niet verloren zal gaan door de
ambtelijke fusie en dat we elkaar ook
straks, met respect voor elkaars
uitgangspunten, zullen blijven vinden.

Onze relatie met de afdeling Openbare Werken is vaak vrij moeizaam
geweest als het ging over het belang van de toegankelijkheid van de
openbare ruimte. Laten we in de toekomst beiden streven naar structureel
overleg en verbetering van de communicatie met de afdeling die na de
ambtelijke fusie verantwoordelijk wordt voor een goed toegankelijke openbare
ruimte.
In 1997 is het ons gelukt de eigen bijdragen voor WVG voorzieningen af te
laten schaffen. Helaas kwam deze bij de invoering van de WMO weer terug.
M.i.v. 2019 wordt de eigen bijdrage voor de WMO door het Rijk beperkt tot
maximaal €17,50 per 4 weken voor iedereen, omdat blijkt dat teveel mensen
hierdoor in de financiële problemen komen. Opnieuw zou ons voorstel zijn om
de eigen bijdragen helemaal af te schaffen en de administratieve rompslomp
die, voor de inning hiervan straks op gemeenten afkomt, niet eens te moeten
willen!
Deze bijeenkomst is bedoeld om de betekenis van het VN-verdrag voor gelijke
rechten van mensen met een handicap onder uw aandacht te brengen en de
noodzaak van een
praktische invulling voor
Westervoort, d.m.v. van de
verplichte inclusie agenda
in gang te zetten.
Het gaat niet eens zozeer
alleen om naleving van
regels maar om de manier
waarop we levensbreed
met inclusie omgaan.
Het moet een
vanzelfsprekendheid
worden om bij ieder plan
even te checken wat dit
betekent voor het mee
kunnen doen van mensen
met een handicap en het
plan zonodig hierop aan te
passen.
Ik hoorde laatst een uitspraak van een Joodse mevrouw op t.v. die reageerde
op onze zogenaamde tolerante samenleving. Ze zij: “Ik wil niet getolereerd
worden maar ik wil erbij horen”. Dit is eigenlijk ook de essentie van het VNVerdrag, het roept iedereen op om gelijkwaardige deelname aan de
samenleving door mensen met een handicap mogelijk te maken.

Een handicap heb je, en een beperking ervaar je.
Laten we samen gaan werken aan een inclusieve samenleving, waarbij in de
toekomst zo min mogelijk beperkingen door mensen met een handicap
ervaren hoeven te worden.(Einde welkomstwoord ).

Wat is uw Top 3 van wensen voor gelijke
behandeling van mensen met een handicap?
De Gehandicaptenraad Westervoort zal volgend jaar zeker met de
gemeente in gesprek gaan over de lokale inclusie agenda.
Graag zouden wij van u willen weten welke dingen er volgens u het
eerst aangepakt moeten worden. Heeft dit te maken met wonen,
werken, toegankelijkheid of bijvoorbeeld met de manier waarop er
met u wordt omgegaan?
Stuur ons een email of brief met daarin uw eigen top 3 van grootste
ergernissen of belangrijkste wensen die ervoor zouden kunnen
zorgen dat u beter kunt meedoen in onze Westervoortse
samenleving en schrijf erbij waarom dat zo is. Zet uw a.u.b.
telefoonnummer erbij zodat wij u kunnen bereiken wanneer we een
toelichting willen op uw verhaal. Wij gaan dan met de meest
voorkomende wensen als eerste aan de slag!

Oproep om mee te praten in “WIJ Westervoort”
Beste Westervoorter,
Wil jij ook meepraten over zake binnen het sociaal domein die
inwoners van Westervoort aangaan? Heb jij ideeën over hoe de
toegang tot hulp en ondersteuning nog beter kan worden in
Westervoort? Zo ja, dan is de klankbordgroep Wij Westervoort iets
voor jou!
Wij Westervoort is een groep Westervoorters die geïnteresseerd
zijn in alles wat er rondom het Goed voor Elkaar team Westervoort
speelt. Zo wordt de groep, sinds 2014, op verschillende manieren
betrokken om mee te denken over de uitvoering van de
werkzaamheden van het Goed voor Elkaar team. Dit kan gaan over
uitvoering van beleid, ervaringen van inwoners en ontwikkelingen
binnen het team. Een keer in de 6 weken komt iedereen samen om
input te geven op de lopende zaken.
Om Wij Westervoort zo goed mogelijk te laten functioneren zijn er
meer mensen nodig. Mensen met een mening, met een oog en oor
in de Westervoortse samenleving.
Ben jij iemand die graag meedenkt en meewerkt om de
dienstverlening van het Goed voor Elkaar team Westervoort nog
beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de Westervoortse
inwoners? Neem dan na 13 december contact op met Rik Hollak van
het Goed voor elkaar team. Je kunt hem mailen via
rik.hollak@westervoort.nl of bellen op 06-10606945.
Meld je nu aan!

In het nieuwe jaar willen we graag met u samenwerken aan
concrete plannen om van onze gemeente een inclusief dorp te
maken waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan wonen,
werken, recreëren, zichzelf kan verplaatsen, kan winkelen, en
waar mensen met een handicap als volwaardig burger
bejegend worden. Helpt u ons mee met uw TOP 3 ?

Het bestuur van de Gehandicaptenraad Westervoort wenst
u allemaal goede feestdagen en een inclusief 2018.
Ria Janssen–Strik, Wil van Bladel
Janneke Pouw, Patricia v Bladel–Meussen, Henk Legebeke.

