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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.
Wanneer de geadresseerde niet meer op het bezorgde adres woont,
ontvangen wij ook graag bericht want ons adresbestand is niet
gekoppeld aan het bestand van de gemeente, vanwege
privacyregels.

Ook nieuwe abonnees zijn van harte welkom!

Bent u in beeld?
Bijna alle aandacht in media en politiek gaat al een lange tijd
vooral over de coronapandemie en alles wat daarmee samen
hangt.
Toch gebeuren er ook allerlei andere zaken die voor mensen
met een beperking of hun omgeving belangrijk zijn.
Zo is er een nieuw contract met RSR Revalidatieservice
afgesloten met de Liemerse gemeenten voor de levering van
hulpmiddelen binnen de WMO. Leden van de Liemerse
belangenorganisaties zijn hierbij betrokken geweest en we
vinden het belangrijk dat onze mening, tot op bepaalde
hoogte, is meegewogen.
Iederin, onze landelijke koepelorganisatie, roept iedereen op
zich te verdiepen in de plaatselijke verkiezingsprogramma’s
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s.
Kijk wat welke partij voor uw belang voor plannen heeft en
bevraag ze over thema’s die volgens u meer aandacht
verdienen!
Bij de bijeenkomst over Inclusie van 12 oktober jl. in ons
gemeentehuis waren u als doelgroep, alsook professionals
vanuit vele kanten zeker in beeld. We hebben veel ideeën
opgehaald die later zeker nog verwerkt gaan worden in
concrete plannen. Sommige letterlijke drempels zijn inmiddels
zelfs al weggehaald zodat de openbare weg steeds
toegankelijker wordt in Westervoort. Wij willen u hartelijk
bedanken voor het aandragen van deze knelpunten want
zonder uw inbreng wordt het voor ons veel lastiger om te
weten wat de belangrijkste knelpunten zijn.
Zorg dus dat u in beeld blijft en laat van u horen want samen
kunnen we meer!

Eigen bijdrage WMO pas voor AVAN.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat we uit alle
macht geprobeerd hebben om de extra eigen bijdrage, die de
gemeente Westervoort gaat heffen voor het in bezit hebben van een
vervoerspas voor Avan, tegen te houden. Dit is ons helaas niet
gelukt.
Wel zijn we nu opnieuw met het gemeentebestuur in discussie om
deze eigen bijdrage uit te stellen omdat tijdens de coronacrisis de
Rijksoverheid ons adviseert zoveel mogelijk thuis te blijven.
Tegelijkertijd staat ook de kwaliteit van het vervoerssysteem fors
onder druk door het grote tekort aan chauffeurs.
Wij hebben hier op 7 december over ingesproken tijdens de commissie
Ruimte en Financiën. Onze inspraak tekst vindt u onder deze link:
https://www.gehandicaptenraadwestervoort.nl/.../inspraak...
De afloop zal op 20 december bekend worden, wanneer de gemeenteraad
hierover een besluit neemt.

Gemeenteraadsverkiezingen: Check je Lokale
Partijprogramma’s!
Wil jij graag weten of jouw lokale politieke partijen aandacht hebben voor
mensen met een beperking en chronische ziekte? Als betrokken burger of als
belangenbehartiger? Check dan hun partijprogramma’s.
Ga zelf aan de slag
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen
stellen hiervoor lokale verkiezingsprogramma’s op. Maar hebben zij daarin
ook daadwerkelijk aandacht voor de belangen van mensen met een
beperking? Ieder(in) heeft een sjabloon opgesteld waarmee jij zelf je lokale
partijprogramma’s kunt checken.
Kies jouw thema’s
Iederin heeft 11 thema’s voor je op een rij gezet, met een korte toelichting.
Deze thema’s komen voort uit het Lokaal Manifest, dat Ieder(in) eerder dit
jaar heeft opgesteld. Per thema staan een aantal zoekwoorden genoemd,
waarmee je door de programma’s heen kunt lopen. Bij elk thema staat een
tabel die je kunt invullen. Hier kun je jouw lokale partijen zelf
toevoegen. Uiteraard is de keuze aan jou of je alle thema’s wilt nalopen, of
kiest voor thema’s die voor jou (of jouw achterban of belangenorganisatie) het
meest relevant zijn.

Per 1 januari 2022 toeslag bij kort
van tevoren reserveren
Om de vervoersvoorzieningen ook op de langere termijn in stand te
houden, werkt Avan aan een betere balans tussen de kosten en de
kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Hiervoor heeft onderzoeksbureau
Moventem in 2020 een marktonderzoek gehouden waarin diverse
maatregelen werden onderzocht om een gezonde balans te houden
tussen kosten en kwaliteit. Eén van die maatregelen wordt per 1 januari
2022 ingevoerd in het vraagafhankelijk Wmo-vervoer van Avan.
Toeslag bij kort van tevoren reserveren
Hoe eerder reizigers hun rit boeken, hoe efficiënter de vervoerders een
planning kunnen maken. Om reizigers te motiveren eerder hun rit te boeken,
geldt vanaf 1 januari 2022 een toeslag van eenmaal het opstaptarief van het
Wmo tarief met korting (€0,99 in 2021) per reiziger wanneer een rit wordt
geboekt of gewijzigd binnen 3 en 1 uur voor de afgesproken ophaaltijd.






Hoe werkt het?
Indien u een rit wilt reserveren met een ophaaltijd om 13.00 uur, kunt u de rit
tot 10.00 uur boeken zonder een extra toeslag te betalen. Boekt u uw rit
echter tussen 10.00 uur en 12.00 uur, dan betaalt u per reiziger eenmaal extra
het opstaptarief van het Wmo tarief met korting.
De toeslag geldt voor iedere persoon die een eigen bijdrage betaalt, dus ook
voor medereizigers of een sociaal begeleider. Voor kinderen tot en met drie
jaar en voor medisch begeleiders betaalt u geen eigen bijdrage en dus ook
geen toeslag indien u kort van tevoren boekt.
De toeslag geldt ook indien u binnen drie uur voor de vertrektijd nog een
wijziging doorgeeft die van invloed is op uw reis. Dat kan een gewijzigde
vertrektijd of locatie zijn, maar ook een extra medereiziger of hulpmiddel
(bijvoorbeeld rolstoel).
Uitzondering
Bij afspraken in het ziekenhuis is een eindtijd niet altijd voorspelbaar.
Daarom wordt er een uitzondering gemaakt voor het boeken van de terugrit
vanuit ziekenhuizen. Wilt u een rit boeken vanuit het ziekenhuis naar huis, dan
kan dit tot 1 uur van tevoren zonder dat de toeslag geldt.
Mocht u een rit hebben gereserveerd en de taxichauffeur niet hebben
getroffen (loosmelding), dan kunt u nog steeds met de calamiteitenlijn bellen
en zal er binnen 30 minuten alsnog een taxi gestuurd worden. Ook in dit geval
geldt de toeslag niet.

Houd de lijn vrij!
Maar liefst 56% van de mensen houdt geen rekening met het
vrijhouden van de geleidelijnen. Mensen die slechtziend of blind zijn
hebben deze geribbelde lijnen nodig om veilig hun weg in de opbare
ruimte te kunnen vinden. Staan er fietsen, reclameborden of andere
obstakels op, dan levert dit voor hen gevaarlijke situaties op. Dat moet
anders!
Daarom is er nu de “Houd de lijn vrij”- stoeptegel om weggebruikers te
attenderen op het vrijhouden van de geleidelijnen. Hoe meer
gemeenten deze stoeptegels naast de geleidelijnen leggen, hoe
veiliger mensen met een visuele beperking over straat kunnen. Een
kleine moeite met een groot effect.

Ook Westervoort gaat, naar aanleiding van de Inclusie bijeenkomst
voor burgers van oktober j.l., een aantal van deze stoeptegels plaatsen
bij o.a. de fietsenrekken bij het station.
Mocht u nog andere plaatsen weten waar de tegel, naast een officiële
geleidelijn geplaatst zou moeten worden, dan horen wij dat graag!

Het bestuur
van de
Gehandicaptenraad Westervoort
wenst iedereen
gezellige feestdagen
en een gezond 2022.

