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Inleiding. 
 
Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van voorbereidingen van zaken die pas in 2020 
vorm  moeten krijgen. 
Natuurlijk zijn ook de gebruikelijke activiteiten zoals het geven van voorlichting op de Wester-
voortse basisscholen en de pogingen om de toegankelijkheid in ons dorp te verbeteren ook 
gewoon doorgegaan. 
 
Veel overleg is besteed aan de totstandkoming van een inclusie agenda. Deze inclusie agenda 
is voor iedere gemeente verplicht. Hierin wordt verwoord hoe een gemeente recht doet aan het 
VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een handicap. 
Dit verdrag is in 2016 door de Nederlandse regering geratificeerd maar de gemeente  
Westervoort heeft pas in 2019 de capaciteit gevonden hier daadwerkelijk invulling aan te geven. 
Er is een startnotitie geschreven en een inclusie agenda opgesteld, in samenspraak met o.a. de 
Gehandicaptenraad Westervoort. Een concreet plan van aanpak voor 2020 maakt hier deel van 
uit. De gemeenteraad heeft deze inclusie agenda in zijn laatste vergadering van 2019  
vastgesteld. We kunnen in 2020 dus eindelijk aan de slag! 
 

Daarnaast is er veel energie gaan zitten in het proces om een nieuwe vorm van cliënten en 
burgerparticipatie voor het Sociaal Domein op te zetten. Dit was noodzakelijk omdat de formule 
van een WMO-Raad niet meer compleet genoeg was en omdat er geen mensen meer te vinden 
waren die zich zo intensief en structureel met beleidsadvisering bezig wilden houden.  
Het resultaat, na een zoektocht o.l.v. Movisie, is dat op 3 februari 2020 een nieuwe verordening 
is vastgesteld. De nieuwe naam: Participatieraad Sociaal Domein Westervoort. 

 
De nieuwe vorm voorziet, naast een overkoepelende structurele werkgroep in, meestal tijdelijke, 
themagroepen die het college adviseren over een actueel deelonderwerp. 
Laten we hopen dat er genoeg animo is voor deze werkwijze en er voldoende gemotiveerde 
ervaringsdeskundigen gaan deelnemen. De GRW werkt hier graag aan mee want de slogan is: 
Nothing about us without us! 
 
Op weg naar een inclusievere samenleving waar iedereen mee mag praten en mee kan doen!



 

   
Jaarverslag Stichting Gehandicaptenraad Westervoort 2019  Pagina: 2 

  
Bestuurssamenstelling. 
 
 
Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenraad Westervoort bestond in 2019 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 
Stagiaires van het Leerwerk project van het ROC 

 
 
 
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 2019. 
 

Voorlichting. 
 

Braderie: 
Op 16 augustus heeft de GRW met informatie en de bekende hindernisbanen op de Zomerfair 
gestaan. We zijn blij dat de aanvangstijd naar 16:00 uur is gewijzigd want tot 21:00 uur is lang 
genoeg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief: 
De GRW heeft in 2019 twee nieuwsbrieven uitgebracht. Steeds meer berichtgeving gaat via de 
digitale weg. Zo kunnen we beter inspelen op de actualiteit. Wij nodigen iedereen van harte uit 
om ons te volgen op: www.facebook.com/gehandicaptenraadwestervoort 

 
Scholenbezoek: 
In 2019 zijn zes groepen 8 van alle Westervoortse basisscholen bezocht met ons  
voorlichtingsprogramma over de betekenis van het leven met een handicap.  
Hierbij spelen het kennismaken met hulpmiddelen en het discussiëren over (on)mogelijkheden 
voor mensen met een beperking een grote rol.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.facebook.com/gehandicaptenraadwestervoort
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Advisering. 
 
WMO-Raad 
 
De WMO-Raad is in 2019 vooral bezig geweest met het zoeken naar een goede vorm van bur-
ger / cliëntenparticipatie binnen het Sociaal Domein. De belangstelling van burgers om deel uit te 
maken van de WMO-Raad werd te beperkt om een goed functionerend adviesorgaan in stand te 
kunnen houden.  
Wij hebben met andere stakeholders o.l.v. Movisie een traject gevolgd dat uiteindelijk heeft 
geleid tot het Advies versterking Cliënt- en Burgerparticipatie Westervoort. 
Dit advies heeft geleid tot een opzet waarbij burgers voor een bepaald thema en voor een be-
perkte tijd worden gevraagd mee te werken aan een advies voor het college, onder aansturing 
van een overkoepelende werkgroep. 
Deze vorm zal door een nieuwe verordening in het eerste kwartaal van 2020 door de gemeente-
raad worden vastgesteld. Daarmee wordt de WMO-Raad formeel opgeheven en gaat de 
Participatieraad sociaal Domein Westervoort van start. U kunt de Participatieraad bereiken via 
het emailadres: psdwestervoort@outlook.com . 
 
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. 
Tevens beoordeelt een deel van deze werkgroep aanvragen voor het innovatiebudget en com-
municatievormen zoals de conceptfolders die worden uitgegeven door de gemeentelijke afdeling 
communicatie. 

 
Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Arnhem – Nijmegen (RAD)  
 
Deze adviesraad is benoemd door de BVO – Avan. Patricia van Bladel is hiervan vicevoorzitter. 
In 2019 is de RAD vooral bezig geweest met beoordeling van programma’s van eisen t.b.v. de  
diverse nieuwe aanbestedingen voor routegebonden vervoer, vraagafhankelijk vervoer en de 
centrale planning. De RAD brengt een eigen jaarverslag uit. 
 

Toegankelijkheid. 
 
In 2019 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. 
 

 De “Bult van Putman” bleek, na onderzoek in samenwerking met Staatsbosbeheer, niet 
toegankelijk te maken voor mensen op rolletjes. 

 Er is een bankje binnen in de Wyborgh gerealiseerd, tegenover de Albert Heijn. 

 Het rolstoeltoegankelijke openbaar toilet bij station is eindelijk in gebruik genomen. 

 Er zijn computerplekken op rolstoelhoogte gerealiseerd in de bibliotheek. 

 De ontoegankelijkheid van de zij-ingang van Kulturhus de Nieuwhof blijft voor komend 
jaar een aandachtspunt omdat de hoofdingang tijdens vakanties op slot gaat. 

 We hebben meegewerkt aan een toegankelijkheidsschouw van het Provinciehuis t.b.v. 
rondleidingen die daar gegeven worden. In samenwerking met de APCG is een advies-
rapportage geschreven n.a.v. onze bevindingen. Deze is te vinden op onze website. 

 Het half verharde voetpad langs de Rivierweg bleek geen succes. Na overleg met de 
GRW is besloten het plan aan te passen. Deze aanpassing zal in 2020 vorm  
krijgen.  

mailto:psdwestervoort@outlook.com
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Deskundigheidsbevordering 

 
Leden van de GRW hebben in 2019 aan de volgende bijeenkomsten deelgenomen: 
 

 Diverse themabijeenkomsten Zorgbelang 
Gelderland 

 Deelgenomen aan bijeenkomst Ieder(in) 
over  hun toekomstvisie. 

 Landelijk congres Gelijk=Gelijk bijgewoond 

 Werkbezoek aan hulpmiddelenleverancier 
RSR gebracht. 

 Beurs Zorg Totaal bezocht 

 Landelijk congres Doelgroepenvervoer  
bijgewoond 

 Inloopbijeenkomst Omgevingsvisie Duiven – 
Westervoort bezocht en deelgenomen. 
 
 

 
 

 
 
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 

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

 

 Bestuursvergaderingen GRW 

 Regelmatig overleg met diverse ambtenaren van de gemeente Westervoort 

 Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer RAD (vicevoorzitter) 

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

 WMO-Raad (voorzitter a.i.) 

 Ontwikkelgroep Versterking cliënt en burgerparticipatie Westervoort 
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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 2020. 

 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.  

 Voorbereidingsgesprekken verzorgd op de scholen waar voorlichting wordt gegeven. 

 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. 

 Nieuwjaarsreceptie Gemeente Westervoort bezocht. 

 Vele tussentijdse overleggen m.b.t. Doelgroepen-vervoer Avan. 

 Ontelbare stukken gelezen in een poging alle actuele ontwikkelingen bij te houden. 

 Afscheidsbijeenkomst horecapersoneel Nieuwhof bezocht 

 Gesprekken gevoerd over concept van de Plusbus met ambtenaar, coördinator Plusbus 
Zevenaar en afvaardiging van de Raad voor Sociaal Domein Duiven 

 Evaluatie hulpmiddelenleverancier voorbereid en bijgewoond 

 Informatiebijeenkomst “Vroeg erop af” over vroegtijdige onderkenning van probleemschulden 
bijgewoond. 

 Startbijeenkomst “meer mensen met een beperking actief in de politiek” bijgewoond. 

 Mede opstellen van een startnotitie en inclusie agenda t.b.v. lokale uitvoering van het  
VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een handicap. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van de Gehandicaptenraad Westervoort. 


