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Niet vergeten……… 
 

 

Gehandicaptenraad Westervoort 

Molenacker 79 

6932 JG Westervoort 

 

Tel:   06 – 24 25 22 00 

 

Email:  info@gehandicaptenraadwestervoort.nl 

 

Website: www.GehandicaptenraadWestervoort.nl 

 

Facebook: Facebook.com/Gehandicaptenraad Westervoort 

 

 

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!  

mailto:info@gehandicaptenraadwestervoort.nl
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Samen Sterk….??? 
 
U heeft al een tijdje geen Nieuwsbrief van ons ontvangen 
omdat veel activiteiten de afgelopen anderhalf jaar, door de 
coronapandemie op een lager pitje stonden. 

Niemand weet wanneer we weer terug kunnen gaan naar, wat 
inmiddels wordt genoemd, het “nieuwe” normaal. 

 
Dit wil niet zeggen dat er niets is gebeurd, integendeel…. 
Iedereen weet inmiddels wel dat het financieel gezien heel 

slecht gaat met de gemeente Westervoort en dat ze zelfs 
onder preventief toezicht van de Provincie staan. 

Deze situatie zorgt voor heel stevige bezuinigingen en daarbij 
wordt het Sociale Domein zeker niet gespaard. 
 

De meeste kosten worden uitgegeven aan de jeugdzorg maar 
omdat de gemeente daar minder invloed op kan uitoefenen 

kijkt men vooral naar kostenbesparingen binnen de WMO. 
Hiervoor hebben de gemeenten Duiven en Westervoort het 
beleidsplan “Samen Sterk” opgesteld.  

Hier de link naar dit plan, voor onze digitale lezers: 
https://gelderland.notubiz.nl/document/9616818/1/Samen_S

terk,_gemeente_Duiven_en_Westervoort_(PS2021-23) 
 

Onze taak is om te zorgen dat de gemeente blijft kijken naar 
wat u als individueel persoon nodig heeft. 
Wij kijken kritisch naar algemene maatregelen waardoor 

mogelijk uw recht om zelfstandig mee te kunnen doen in de 
samenleving wordt ingeperkt. MAATWERK is noodzaak. 

 
Ook via onze deelname aan de Themawerkgroep Inclusie, de 
Klankbordgroep van het Sociaal Loket “Wij Westervoort” en 

de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD), proberen 
wij de menselijke maat binnen de uitvoering van de WMO in 

Westervoort te bewaken.  
Ook in coronatijd zijn we hier erg druk mee want we geven 
niet op! 

https://gelderland.notubiz.nl/document/9616818/1/Samen_Sterk,_gemeente_Duiven_en_Westervoort_(PS2021-23)
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Bezuinigingen. 

 
Huishoudelijke hulp. 

Er is de afgelopen tijd al behoorlijk bezuinigd op het aantal uren 

huishoudelijke hulp waarvoor mensen geïndiceerd worden. Men 

probeert naar een gemiddelde van 2,5 uur per week te komen. 

Komt u hierdoor in de problemen? Neem dat contact op met het 

Sociaal Loket. 

 

Mantelzorgcompliment. 

Het compliment was € 100,- per jaar maar wordt m.i.v. dit jaar nog 

maar € 10,-. Wij hebben natuurlijk geprobeerd dit tegen te houden 

want wij vinden dit bijna een belediging van een groep mensen die 

de gemeente zo hard nodig heeft om juist kosten te besparen…. 

 

Doelgroepenvervoer. 

Iedereen met een AVAN pas heeft inmiddels 

een brief van de gemeente ontvangen 

waarin je aan moet geven of je de 

kortingspas voor AVAN wil houden.  

De eigen bijdrage voor deze pas wordt m.i.v. 

1 oktober a.s. € 5,- per maand. 

Hiervoor moet een automatische incasso 

worden afgegeven en de gemeente schrijft 

dan vervolgens € 15,- per kwartaal van je 

rekening af. 

Ook mensen die met AVAN of de Plusbus naar hun dagbesteding 

gaan moeten hiervoor een eigen bijdrage gaan betalen. Deze 

bijdrage komt overeen met het OV tarief. 

 

Wanneer u een laag inkomen heeft en deze eigen bijdrage voor 

problemen zorgt, kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule 

die in de verordening staat. 

U kunt dit het beste doen door contact op te nemen met het Sociaal 

Loket om uw situatie uit te leggen.  

 

Natuurlijk heeft de Gehandicaptenraad Westervoort op allerlei 

manieren geprobeerd om deze bezuinigingen te voorkomen. Wij 

blijven van mening dat mensen met een handicap recht hebben op 

gelijkwaardige mogelijkheden. Zie ook het VN-verdrag voor gelijke 

rechten van mensen met een handicap en de Wet Gelijke 

Behandeling Handicap en Chronische ziekte. We hebben een 



duidelijk negatief advies over dit beleid uitgebracht en we hebben 

ingesproken tijdens de commissievergadering waarin dit behandeld 

werd. Alle stukken kunt u terugvinden op onze website: 

www.GehandicaptenraadWestervoort.nl 

 

Het blijft heel moeilijk om de afbraak van 

het voorzieningenniveau te moeten 

accepteren terwijl we aan de andere kant 

heel veel energie proberen te steken in 

een inclusieve samenleving waar iedereen 

op gelijkwaardige basis mee zou moeten 

kunnen doen. Wij staan voor 

zelfstandigheid en niet voor extra 

afhankelijkheid van je netwerk!  

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Wanneer u graag hulp krijgt bij uw contacten met het Sociaal Loket, 

kunt u gratis een beroep doen op een organisatie die u ondersteunt.  

Waar kunt u terecht voor ondersteuning? 

De gemeente Westervoort heeft 3 organisaties gevraagd om de 

onafhankelijke cliëntondersteuning te verzorgen. De keuze is aan u. 

Dat zijn: 

MEE Gelderse Poort: “Wij hebben jarenlange ervaring met 

onafhankelijke cliëntondersteuning en richten ons met name op het 

versterken van de positie van mensen met een beperking. Dit doen 

wij op alle levensgebieden en voor alle levensfases. Ons advies, 

ondersteuning en begeleiding is onafhankelijk van zorgaanbieders 

en zorgkantoren.” Tel: 088 633 00 00.  

Adviespunt Zorgbelang: ”De cliëntondersteuners van Adviespunt 

Zorgbelang zijn onafhankelijk van de gemeente, zorgaanbieders en 

zorgkantoren. Wij werken altijd vanuit jouw belang en helpen je bij 

het oplossen van vragen of problemen.” Tel: 026 384 28 26 of per 

e-mail. clientondersteuner@zorgbelanggelderland.nl. 

STMR: “De sociaal raadslieden van STMR bieden onafhankelijke 

cliëntondersteuning bij problemen met en vragen over financiën, 

wetten, regelingen en voorzieningen.” Tel: 0900 84 33. 

 

Geef in alle gevallen aan dat u in Westervoort woont en graag 

gebruik wilt maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.  

Wilt u eerst overleggen voordat u met één van de organisaties gaat 

bellen? Neem dan contact op met het Sociaal Loket. 

Het Sociaal Loket is alleen ’s morgens te bereiken – Tel: 3179911. 

http://www.gehandicaptenraadwestervoort.nl/


Toegankelijkheid 

 
Station. 

Er zit nog steeds teveel ruimte tussen het perron en de 

uitschuiftrede van de trein om veilig zelfstandig met een rolstoel de 

trein in te kunnen. De ruimte is afhankelijk van de vervoerder en 

vooral ook van de perronhoogte in het hele traject dat de trein 

aflegt. Bij de Breng treinen is het “gat” tussen trein en perron 

kleiner dan bij Arriva. Station Westervoort ligt op de juiste hoogte 

maar perrons richting Winterswijk nog niet. Het zal nog een aantal 

jaren duren voordat deze perrons optimaal zijn aangepast.  

Daar komt bij dat ons station enigszins in een bocht ligt, wat het 

probleem ook niet makkelijker oplosbaar maakt. 

 

Op 5 juli jl. hebben leden 

van de GRW, samen met 

regiomanagers van 

ProRail, Connexxion 

(Breng) en Arriva, een 

locatiebezoek gebracht 

aan station Westervoort. 

Wethouder Breunissen 

was hierbij ook aanwezig. 

Conclusie is dat Breng 

dichterbij een acceptabele 

afstand tussen perron en 

trein komt dan Arriva en 

dat ze er beiden aan gaan 

werken dit zo optimaal 

mogelijk te krijgen.  

Omdat hiervoor een aantal 

perrons moet worden 

aangepast, zal dit niet op 

korte termijn zijn maar er 

wordt aan gewerkt!  

 

Na de volgende 

concessieverlening willen 

we dat dit probleem, door waterdichte voorwaarden in het 

Programma van Eisen, voorgoed verleden tijd zal zijn, ongeacht 

welke vervoerder en welke treinen hier zullen gaan rijden.  

 



Forum gebouw. 

Het Forumgebouw aan de Kerkstraat is niet goed toegankelijk voor 

iedereen die op rolletjes loopt en gebruik moet maken van de 

hellingbaan. Het plateau boven aan de trap is te kort om veilig te 

kunnen manoeuvreren.  

 

De themawerkgroep Inclusie, waar de GRW deel van uitmaakt, is 

met de beheerder in gesprek om deze situatie te verbeteren. 

Een verbouwing met de gewenste elektrische deuren zit er niet in, 

want dat is te kostbaar. Gedacht wordt nu aan een intercom 

onderaan de hellingbaan, waar hulp ingeroepen kan worden.  

Het personeel van de Dierenkliniek zou hier dan op moeten gaan 

reageren. Wordt vervolgd! 

 

Toegankelijkheid winkels. 

Kruidvat – Het Kruidvat filiaal is verbouwd en deze keer in 

positieve zin. De paden zijn breder geworden en de losse displays 

met aanbiedingen staan op wieltjes en zijn dus makkelijk 

verplaatsbaar. De GRW heeft de Regiomanager onze complimenten 

overgebracht en we hopen dat de inrichting zo ruim blijft. Mocht u 

toch tegen teveel zaken oplopen dan horen wij het graag! 

Hema – Ons Hemafiliaal is tegenwoordig jammer genoeg een bijna 

onneembare vesting. De paden zijn te smal en vooral het afrekenen 

bij de kassa moet wat ons betreft veel ruimer. Een rolstoel of 

scootmobiel moet zijlings langs de toonbank kunnen staan om 

fatsoenlijk te kunnen betalen. Dit geldt ook voor de zelfscankassa. 

Hema, willen jullie dit verbeteren? We blijven graag klant! 



Vooraankondiging Inclusie bijeenkomst. 
 

Vorig jaar stond er in oktober een grote bijeenkomst over inclusie 

gepland. Deze kon toen door de coronamaatregelen niet door gaan. 

Dit jaar doet de Themawerkgroep Inclusie, waarin de GRW ruim 

vertegenwoordigd is, een nieuwe poging. 

 

We willen graag met burgers en professionals in gesprek over hoe 

we er in Westervoort voor kunnen zorgen dat ook iedereen met een 

handicap mee kan doen in onze samenleving. Wat gaat er goed, wat 

moet er beter en hoe kunnen we daar samen voor zorgen? 

Noteert u de datum, plaats en tijd alvast in uw agenda? 

Dinsdag 12 oktober om 19:00 uur in de raadszaal van het 

gemeentehuis van Westervoort. 

Hoe u zich voor deze bijeenkomst aan kunt melden en het 

definitieve programma wordt na de vakantieperiode bekend 

gemaakt. U bent van harte welkom! 
 

(mocht deze bijeenkomst fysiek niet door kunnen gaan, door coronaregels, 
dan wordt het een digitale bijeenkomst.) 


