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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!

Een nieuw jaar met nieuwe kansen?
Komend jaar staan er veel uitdagingen op ons te wachten.







We gaan (eindelijk) aan de slag met de inclusie agenda
om vorm te geven aan het VN-verdrag voor gelijke
rechten van mensen met een handicap, als deze in de
laatste raadsvergadering van 2019 wordt goedgekeurd.
Er komt een nieuwe vorm van cliënt- en burgerparticipatie, in plaats van de huidige WMO-Raad.
Het vervoerssysteem Avan wordt opnieuw aanbesteed
en via onze deelname aan de Regionale Adviesraad
Doelgroepenvervoer zullen wij er alles aan doen om de
klantvriendelijkheid goed te bewaken.
Het Goed voor Elkaar team krijgt een andere naam en
gaat verhuizen naar het gemeentehuis, dat zal even
wennen worden.

Helaas heeft het gemeentebestuur al bekend gemaakt dat er
flink bezuinigd zal moeten worden in Westervoort. Ook hier
zullen wij proberen om de schade voor onze doelgroep zo
beperkt mogelijk te houden want om de wettelijke zorgplicht
kan zelfs de gemeente niet heen.
Kortom, genoeg te doen om te proberen het huidige
voorzieningenniveau in stand te houden en niet toe te geven
aan de trend dat het maar een tandje minder moet in het
Sociaal Domein.
Gelijke rechten gaan niet samen met een afbraak van
mogelijkheden om mee te kunnen doen. Ons goede
voornemen voor 2020 is dan ook om voor behoud van die
gelijke rechten hard te blijven strijden.
Het bestuur van de Gehandicaptenraad
Westervoort wenst iedereen een winter
zonder veel problemen en goede
feestdagen!

Digitale toegankelijkheid.
Binnen 1Stroom (de gemeenten Duiven en Westervoort) is er een
werkgroep van ambtenaren actief om de gemeentelijke website
beter toegankelijk te maken voor mensen met allerlei soorten
beperkingen. Te zijner tijd zal ook de GRW hierbij worden
betrokken.

Voetpad langs de Rivierweg.
Na een goed gesprek met wethouder Hans Sluiter is de GRW en de
gemeenteraad toegezegd dat de half-verharding van het nieuwe
voetpad langs de Rivierweg zal worden vervangen door beton.
Omdat er nog naar financiering moet worden gezocht en omdat de
winter eraan komt, begint men pas medio 2020 met het aanpassen.
Schematisch ziet de verbetering er zo uit:

Nieuwe situatie

Oude situatie

Het “zandpaadje” wordt vervangen door beton en de gemarkeerde
strook voor het voetpad wordt breder. Daarnaast blijft de vlakke
overgang naar het fietspad. Mochten mensen dus wat meer ruimte
nodig hebben dan kunnen ze ook gebruikmaken van een stukje
fietspad. Wel uitkijken!!!!

VN-verdrag handicap.
Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in
werking.
Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen
van de mensenrechten van mensen met een beperking. Centrale
begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en
volledige participatie.
In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor
te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.
Sterkere positie voor mensen met een beperking
Het VN-verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een
beperking. Het bepaalt onder andere dat zij recht hebben om
zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te
gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. De overheid
(gemeente, provincie en rijk) moet zorgen dat dit wordt
gerealiseerd. Iedere gemeente moet in een Inclusie agenda
beschrijven hoe zij die gelijkwaardige positie wil gaan bereiken.

Inclusie agenda 2020.
De concept inclusie agenda 2020 voor Westervoort is in
samenwerking met de GRW tot stand gekomen en wordt deze op
9 december door de gemeenteraad vastgesteld.
Wij hopen van harte dat we na jaren van lobbyen voor dit
belangrijke onderwerp, de gemeente Westervoort in beweging komt
en we volgend jaar eindelijk van start kunnen!
Wanneer u aandachtspunten heeft voor verbetering van de
gelijkwaardige positie van mensen met een handicap in
Westervoort, op allerlei gebieden, dan horen wij dat natuurlijk
graag!

Inclusie Agenda 2020
Thema Activiteiten Trekker

Toegankelijk
-heid
Gemeente
winkels
Wyborgh
Aanpassingen
knelpunten
openbare
ruimte
inventariseren
Jaarlijkse
ervaringssessie
gemeentehuis
Drempels
DorpstrHamersestr.
Aansluiting
trein-perron
station

e

e

e

e

1
2
3
4
Betrokken
kwart kwart kwart kwart partijen
aal
aal
aal
aal
x
GRW

x

x

GRW

x
GRW

x
Gemeente
x
Gemeente

Thema Activiteiten Trekker

Ervaringsdeskundigheid
organiseren

e

e

e

e

1
2
3
4
Betrokken
kwart kwart kwart kwart partijen
aal
aal
aal
aal
x

x

x

x

Gemeente

GRW

Inclusie bij
planvorming

Inclusie
bijeenkomst Gemeente
- overzicht
en samenbrengen
vraag en
aanbod
Storytelling Gemeente
Ervaringssessie
gemeente
huis
Creëren van
10 functies
van 25,5 uur
mensen met
een
beperking
per 2023
Werkgever
met karakter
Creëren
loonwaarde
plekken
GGZ als
thema in de
inclusieagenda

x

x
GRW,
zorgpartijen,
Mikado

x

x

Gemeente

GRW

Gemeente

WSP, RSD

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Mikado, GGZdoelgroep

Sociaal begeleider Avan.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we al verteld dat de tweede
reiziger voor half geld niet meer mag en dat daar in sommige
gevallen een indicatie voor sociaal begeleider voor kan worden
aangevraagd. Hiervoor moet u bij het Goed voor Elkaar team zijn.
Wanneer u al beschikt over een Gehandicaptenparkeerkaart voor
bestuurder of passagier, of u heeft al een OV-begeleiderskaart dan
kunnen deze documenten in overleg dienen als bewijs om voor een
dergelijke indicatie in aanmerking te komen. Vraag ernaar!

Gezellige feestdagen en een toegankelijk 2020 !

