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Inleiding. 
 
2022 was vooral het jaar van de veranderingen. 
Een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee ook het vertrek van 
de ons zeer vertrouwde wethouder Hans Breunissen. 
Het grote personeelsverloop, het gebrek aan invulling voor allerlei vacatures binnen de 
gemeente, het grote ziekteverzuim en de vele interim medewerkers, maakten ons werk 
zeker niet makkelijk en soms zelfs frustrerend. De ambtelijke “samenwerking” met de 
gemeente Duiven,1Stroom, maakt het er zeker niet makkelijker op en werkt vaak  
verwarrend en vraagt meer inspanning. 
 
Begin 2022 zaten we nog in alle coronaperikelen dus gingen er nog veel bijeenkomsten 
via de digitale weg en, gelukkig voor de efficiëntie, is dit voor sommige landelijke bijeen-
komsten ook zo gebleven. Het heeft er ook nu weer voor gezorgd dat het bestuur van de 
Gehandicaptenraad Westervoort in 2022 maar 5 keer heeft vergaderd omdat niet ieder 
bestuurslid digitaal vaardig genoeg is om dit online te doen. 
 
Het werk van de GRW speelt zich tegenwoordig voornamelijk af door deelname aan 
diverse themagroepen. Deze themagroepen doen belangrijk participatiewerk m.b.t. het 
beleid van de gemeente. We proberen samen met beleidsmakers en andere belangheb-
benden of geïnteresseerden goede collegevoorstellen voor te bereiden. Het voordeel 
hiervan is dat je inzicht krijgt in ieders beweegredenen en daarvan kunnen we allemaal 
leren. De consequentie hiervan is wel dat we als Gehandicaptenraad op zich wat minder 
zichtbaar zijn maar we werken nog zeker zo hard! 
 
Ook heeft het bestuur in 2022 besloten om met twee van onze belangrijke activiteiten te 
stoppen. We zijn gestopt met het geven van voorlichtingslessen op de Westervoortse 
basisscholen en we hebben na de laatste braderie, afgelopen september, besloten dat 
actieve deelname hieraan geen toegevoegde waarde meer voor ons heeft.  
Deze besluiten hebben best veel moeite gekost en we laten het met weemoed los maar 
we worden allemaal een jaartje ouder en kunnen het fysiek niet meer goed bolwerken. 
Verjonging van ons bestuur is niet gelukt maar belangrijker, ook de wereld wordt geluk-
kig inclusiever. Er gaan steeds meer kinderen met een beperking naar een gewone 
school om de hoek en onze hindernisbanen werden steeds meer een kermisattractie 
dan dat het een educatieve ervaring zou moeten zijn. 
Eigenlijk hebben we, wat deze onderdelen van ons werk betreft, onszelf overbodig  
gemaakt en dat was nu juist onze doelstelling! 
 
Dat er nog genoeg te doen overblijft in 2023, het 30ste jaar van ons bestaan, kunt u in dit  
jaarverslag lezen. Westervoort kan nog steeds niet zonder onze kritische bemoeienis 
want gelijkwaardige deelname van mensen met een beperking zit nog steeds niet  
automatisch tussen de oren van burgers, ondernemers, ambtenaren en bestuurders! 
 

 
 
 
 
Niet over ons, zonder ons! 
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Bestuurssamenstelling. 
 
 
Het bestuur van de Stichting Gehandicaptenraad Westervoort bestond in 2022 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 
      
 
 
Contactgegevens: 
 
Correspondentieadres: Molenacker 79, 6932 JG Westervoort  
 
Telefoonnummer:  06 – 24 25 22 00 
  
Website:   www.GehandicaptenraadWestervoort.nl 
 
E-mail:   info@GehandicaptenraadWestervoort.nl 
 
Facebook:   www.facebook.com/gehandicaptenraadwestervoort 
 
 
 
 
 
 
Bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 0911.36.54 
 
IBAN St. Gehandicaptenraad Westervoort: NL33INGB0008735440 
  

http://www.gehandicaptenraadwestervoort.nl/
mailto:info@GehandicaptenraadWestervoort.nl
http://www.facebook.com/gehandicaptenraadwestervoort
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Aandachtspunten in 2022. 
 
Voorlichting. 
 
Braderie 
Op 2 september heeft de GRW met een informatiekraam op de braderie gestaan. We konden dit 
jaar rekenen op een goede samenwerking met de Westervoortse leverancier van WMO hulp-
middelen, RSR. Zij waren er met een eigen servicebus om kleine reparaties te verrichten zoals 
het aandraaien van schroeven en het oppompen van banden. Ook mensen met kinderwagens 
vonden het wel handig! 
 
Nieuwsbrief: 
De GRW heeft in 2022 twee nieuwsbrieven uitgebracht. Steeds meer berichtgeving gaat via de 
digitale weg. Zo kunnen we beter inspelen op de actualiteit zoals de stakingen in het zorgvervoer 
of extra tips voor de belastingaftrek van zorgkosten. Wij nodigen iedereen van harte uit om ons 
te volgen op www.facebook.com/gehandicaptenraadwestervoort 
 
Scholenbezoek: 
In 2022 zijn er, mede door corona en gebrek aan vrijwilligers geen Westervoortse basisscholen 
bezocht met ons voorlichtingsprogramma over de betekenis van het leven met een handicap.  
Het bestuur heeft definitief besloten te stoppen met deze activiteit en we zijn op zoek naar een 
goede bestemming voor onze hindernisbanen en aanverwante spullen. 
 
Toegankelijkheid. 
 
In 2022 zijn er door ons enkele 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 vanzelfspre-
kendheid is bij (gemeentelijke) planvorming of renovatie. Wij hopen, samen met de themagroep 
Inclusie, een soort standaard handboek toegankelijk Westervoort te realiseren zodat we niet 
iedere keer opnieuw aan de bel moeten trekken want vaak brengen die aanpassingen dan weer 
extra kosten met zich mee die wellicht voorkomen hadden kunnen worden. 
 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de burgemeester over het vandalisme rondom het 
station. Met name de vernielde liften zijn een hele grote ergernis en kosten iedere keer opnieuw 
heel veel geld. Wij hebben gepleit voor cameratoezicht maar daarvoor is toestemming van het 
Openbaar Ministerie noodzakelijk en daarvoor blijkt het “niet erg genoeg”  Cameratoezicht 
wordt in principe alleen toegepast op de grotere stations. De enige remedie is om vandalisme 
steeds opnieuw te melden zodat het ook geregistreerd wordt. Deze publicatie op de gemeente-
pagina is in ieder geval een resultaat van dit overleg. (Bron: gemeente Westervoort) 
 
  

http://www.facebook.com/gehandicaptenraadwestervoort
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Advisering. 
 
 
Participatieraad Sociaal Domein Westervoort (PSDW) 
 
De WMO-Raad is in 2020 vervangen door de PSDW. De GRW is hierin ook vertegenwoordigd. 
We zijn vooral bezig geweest met het zoeken naar een goede vorm van burger / cliëntenpartici-
patie. Dit heeft geleid tot een opzet waarbij burgers voor een bepaald thema en voor een 
beperkte tijd worden gevraagd mee te werken aan een advies voor het college, onder aansturing 
van een overkoepelende werkgroep. 
Deze vorm is door een nieuwe verordening in het eerste kwartaal van 2020 door de gemeente-
raad vastgesteld. Daarmee is 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 . De PSDW brengt een eigen jaarverslag uit. 
 
De volgende themagroepen zijn in 2022 actief geweest en bij een aantal hiervan was de GRW 
betrokken. 

• Inclusie agenda t.b.v. gelijke kansen voor mensen met een handicap (structureel) 
• Doelgroepenvervoer 
• Beleidsplan Schuldhulpverlening 
• Beleidsregel extra Energietoeslag 
• Inburgering statushouders 
• Beschermd wonen – beschermd thuis 

 
 
Wij Westervoort 
 
De GRW is met twee leden actief deelnemer in de klankbordgroep “Wij Westervoort”. Deze 
werkgroep is verbonden aan het Sociaal Loket Westervoort en vervult een klankbordfunctie t.a.v. 
de wijze waarop door het team van het sociaal loket vastgesteld beleid wordt uitgevoerd als 
toegang tot het Sociale Domein in Westervoort. Tevens beoordelen we communicatievormen 
zoals de vorm van beschikkingen en de conceptfolders die worden uitgegeven door de gemeen-
telijke afdeling communicatie. In 2021 is begonnen om het proces voor aanvraag van een 
gehandicaptenparkeerkaart te verbeteren, dit is helaas nog steeds niet afgerond.  
In Wij Westervoort is de discussie aangezwengeld om de scootmobielpool te gaan evalueren. Dit 
proces loopt nog omdat alle betrokken (Liemerse) partijen en ook RSR hier wel behoefte aan 
blijken te hebben. 
Daarnaast is een positieve ontwikkeling dat, tijdens een bezoek van de beleidsmedewerker 
Actief Burgerschap, de verbouwing van wijkcentrum De Bult aan de orde kwam. Hier is toen het 
verzoek neergelegd onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor aanleg van een rolstoeltoe-
gankelijk toilet. 
Intussen heeft het College besloten dat ook Wij Westervoort een formele themagroep van de 
PSDW wordt. Dit heeft o.a. als voordeel dat secretariële ondersteuning geregeld zou moeten zijn 
maar ook dit heeft helaas nog geen vorm gekregen. 
 
Themagroep Inclusie 
 
De themagroep Inclusie is een structurele themagroep van de PSDW en heeft als taak om het 
VN verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking te implementeren bij alles wat in 
Westervoort mogelijkerwijs van invloed kan zijn op de verbetering van die gelijke kansen, ook 
wel inclusie genoemd. Een aantal leden van de GRW maakt deel uit van deze themagroep. 
In de praktijk hebben wij ons in 2022 vooral, maar niet uitsluitend, bezig gehouden met het  
verbeteren van de fysieke toegankelijkheid. Enkele voorbeelden: 

• Er is een permanente oprit geplaatst bij Wijkcentrum De Bult 
• Er zijn hele duidelijke contraststrepen t.b.v. slechtzienden aangebracht op de trap naar 

de bibliotheek 

mailto:psdwestervoort@outlook.com
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• Er is aandacht gevraagd voor de communicatie door de gemeente met vuilophaaldienst 
PreZero voor het op een juiste wijze terugplaatsen van kliko’s, zodat deze de doorgang 
op de stoep of een afrit niet belemmeren. 

• Er is aandacht gevraagd voor communicatie door de gemeente met Delta m.b.t. een 
goede egalisatie van opengebroken stoepen bij de aanleg van glasvezel in Westervoort. 

• De stoep rondom de boom op de hoek Klapstraat en parkeerplaats Jumbo is  beter toe-
gankelijk gemaakt. 

• Er is onderzoek gestart naar mogelijke realisatie van een rolstoeltoegankelijk toilet in 
Wijkcentrum De Bult. 

 
Er zitten nog veel zaken in de planning die in 2022 o.a. door personeelsgebrek of ziekteverzuim 
zijn blijven liggen en waar we in 2023 mee aan de slag willen op het gebied van toegankelijk-
heid. Voorbeelden hiervan zijn: 

• De bel onderaan de hellingbaan bij het Forum, om hulp te kunnen vragen 
• Een Handboek Toegankelijkheid waar de meest essentiële zaken op het gebied van een 

goede toegankelijke inrichting van de openbare ruimte in moeten worden vastgelegd. 
(Betrokkenheid bij IBOR- Integraal Beheer Openbare Ruimte) 

• Een toegankelijke drempelhulp bij jongerencentrum Creon 
• Een elektrische deur (opener) bij Dagbelevingscentrum Cadans 

 
 
Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Arnhem – Nijmegen (RAD)  
 
Deze adviesraad is benoemd door de BVO – Dran van Avan. Patricia van Bladel is hiervan 
vicevoorzitter en vertegenwoordiger namens de Westervoortse gebruikers. We zijn blij dat het 
inmiddels gelukt is om ook vertegenwoordigers uit Duiven en Zevenaar aan de adviesraad deel 
te laten nemen. 
Het spreekt voor zich dat ook binnen het doelgroepenvervoer het personeelstekort grote impact 
heeft gehad op leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en WMO vervoer. Alsook de stakings-
dreigingen. De RAD brengt een eigen jaarverslag uit. 
 
 
Deskundigheidsbevordering 
 
Leden van de GRW hebben in 2022, vaak digitaal, 
aan de volgende bijeenkomsten deelgenomen: 
 

• Diverse themabijeenkomsten verzorgd door 
Zorgbelang Inclusief. 

• Diverse online bijeenkomsten van Ieder(in).  
• Vooroverleg Webinar Ieder(in): Belasting en 

aftrekmogelijkheden zorgkosten. 
• Deelgenomen aan ervaringscircuit GGZ van 

Mikado. 
• Landelijk congres contractvervoer  

bijgewoond, samen met de beleidsambte-
naar van 1Stroom. 

• Deelgenomen aan de digitale sessie van de 
Koepel Adviesraden m.b.t. consequenties 
van een overgang van WMO naar WLZ. 

• Congres Gelijk=Gelijk bijgewoond samen 
met de interim ambtenaar Inclusie van 
1Stroom, en daar als ervaringsdeskundige 
in een discussie panel gezeten. 

• De Supportbeurs bezocht. 
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Netwerken 
 
De GRW onderhield contacten met de volgende organisaties: 
 

• Ieder(in)  
• Diverse Gehandicaptenplatforms binnen en buiten de Liemers 
• Zorgbelang Gelderland Inclusief 
• Actiegroep “Terug naar de bossen” 
• Ambtenaren van diverse afdelingen van 1Stroom 
• RSR (leverancier van WMO hulpmiddelen in Westervoort) 
• Provincie Gelderland 
• Pro Rail 
• BVO Dran - programmamanager en directeur Doelgroepenvervoer  

regio Arnhem – Nijmegen 
• Sociaal Loket Westervoort 
• Politieke partijen 
• Mikado 

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

 
 

• Bestuursvergaderingen GRW 
• Regionale Adviesraad Doel-

groepenvervoer RAD 
(vicevoorzitter) 

• Klankbordgroep van het Sociaal 
Loket Westervoort “Wij Wester-
voort” 

• Evaluatiebijeenkomsten met 
hulpmiddelen leverancier RSR, 
in Liemers verband. 

• Participatieraad Sociaal Domein 
Westervoort (PSDW) 

• Themagroepen vanuit PSDW: 
Doelgroepenvervoer, Inclusie 
agenda voor gelijke rechten van 
mensen met een handicap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poster uit de oude doos maar nog steeds actueel! (1996)  
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Overige zaken waar de GRW zich mee bezig heeft gehouden: 
 
♦ Publicaties verzorgd zoals de GRW Nieuwsbrief 
♦ Afscheidsreceptie wethouder Breunissen bezocht 
♦ Digitale nieuwjaarsbijeenkomst van Mantelzorg.nl bijgewoond. 
♦ Opstellen begroting en activiteitenplan 2023. 
♦ Samen met de klankbordgroep Leerlingenvervoer van 1Stroom het evaluatierapport m.b.t. 

opstapplaatsen leerlingenvervoer van Moventem besproken. 
♦ Kennismakingsgesprekken en incidenteel overleg met leden van het college van B&W  
♦ Commissie- en raadsvergaderingen bijgewoond of gevolgd via livestream.  
♦ Plaatselijke politiek geïnformeerd over onze uitgangspunten t.a.v. gehandicaptenbeleid. 
♦ GRW website en Facebookpagina onderhouden. 
♦ Kleinschalig onderzoek gedaan naar structurele problemen m.b.t. service en klantvriendelijk-

heid RSR 
♦ Inloopavond herinrichting Heilweg bezocht. 
♦ Het telefonisch of per email bijstaan van cliënten met vragen of problemen. 
♦ Inloopbijeenkomst toekomst Kulturhus Nieuwhof bezocht. 
♦ Netwerkcafé Westervoort bezocht 
♦ Ontelbare stukken gelezen in een poging alle actuele ontwikkelingen bij te houden. 
♦ Als ervaringsdeskundige, namens Westervoort, betrokken bij de evaluatie van de Liemerse 

aanbesteding van een hulpmiddelenleverancier 
♦ Stelling verdedigd tijdens verkiezingsdebat Gemeenteraadsverkiezingen. 
♦ Aanwezig bij voorbereiding en activiteiten van “De week van de ontmoeting” 
♦ Open dag Mikado – Santé Partners bezocht. 
♦ Online overleg met Ieder(in) m.b.t. de website Meerkosten.nl 
♦ Adviseur voor de gemeente om hun website goed toegankelijk te maken voor iedereen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van de Gehandicaptenraad Westervoort. 
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