Westervoort, December 2020.

Beste volgers van de Gehandicaptenraad Westervoort,
Het wordt hoog tijd jullie even bij te praten!
Net als heel veel organisaties hebben ook wij door de coronapandemie onze werkzaamheden flink
moeten aanpassen. Veel van onze voorgenomen werkzaamheden hebben we niet uit kunnen voeren.
We hebben in het vroege voorjaar maar één school bezocht met onze voorlichtingsochtend over de
betekenis van het hebben van een handicap en de Zomerfair ging niet door dus daar hebben we
elkaar ook niet kunnen ontmoeten. Een geplande bijeenkomst over de Inclusie-agenda, bedoeld voor
alle geïnteresseerden in Westervoort, moest helaas gecanceld worden.
We hebben echter wel een aantal vergaderingen via videobellen voort kunnen zetten.
Zo is er dit jaar een start gemaakt met de Participatieraad in plaats van de WMO-Raad.
Themagroepen vanuit de Participatieraad hebben zich afgelopen jaar o.a. beziggehouden met de
Inclusie-agenda om een gelijkwaardige samenleving voor mensen met een handicap te bevorderen,
de herijking van het minimabeleid is beoordeeld en er is advies uitgebracht over de voorgestelde
bezuinigingen op het doelgroepenvervoer. Voor meer informatie hierover kunt u zich bij ons melden!
Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de zij ingang van de Nieuwhof een elektrische deur heeft
gekregen en worden er op een aantal plaatsen in Westervoort opritjes gemaakt of verbeterd.
Een andere klus waar we druk mee bezig zijn geweest is het voorbereiden van een nieuwe
aanbesteding voor een hulpmiddelenleverancier. Dit proces zal zich het komende voorjaar
voortzetten en we verwachten dat er begin mei 2021 een keuze gemaakt zal zijn voor de uitvoering
van een nieuw contract. We vinden het een goede zaak dat de Liemerse gemeenten de Liemerse
Gehandicaptenraden en Participatieraden hierin mee laten denken want het betrekken van
ervaringsdeskundigheid levert altijd meerwaarde op!
Natuurlijk hebben we ook in het
afgelopen jaar, op virusvrije afstand,
deelgenomen aan de Regionale
Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD)
en aan de klankbordgroep van het
Sociaal Loket, “Wij Westervoort”.
We missen het ontmoeten van elkaar
en ons netwerk, maar beseffen dat
iedereen in ditzelfde schuitje zit en dus
roeien wij met de riemen die we wél
hebben.

Het bestuur van de
Gehandicaptenraad Westervoort
wenst u allemaal veel gezondheid
en geluk voor 2021!

Website: www.gehandicaptenraadwestervoort.nl

E-mail: info@gehandicaptenraadwestervoort.nl

