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Voorwoord 

Het bestuur van de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid (verder, Platform 

genoemd) heeft veel energie gestoken in het participeren in het Gemeentebeleid ten aanzien 

van: 

-  Toegankelijkheid en Uitgankelijkheid in de breedste betekenis; 

-  Toetsen van het gemeentelijke rampenplan; 

-  Inrichting openbare ruimte; 

-  Normering Aanpasbaar Bouwen (NEN 1814) 

-  Wmo beleid; 

-  Regionaal Vervoer en Boven Regionaal Vervoer. 

  

Het onder de aandacht brengen bij de politieke partijen van knelpunten, bijvoorbeeld bij 

wetswijzigingen waarbij gehandicapten gekort worden. 

 

Evenals als in voorgaande jaren is het Platform zeer actief met voorlichting,  door middel van het 
GIPS project op de Gorinchemse basisscholen. Het aantal activiteiten neemt veel tijd in beslag. 
 
De gedachten dat alles door de overheid is- en wordt geregeld is een algemeen misverstand, dit 

heeft het bestaansrecht en de motivatie van het Platformen versterkt. 

Zoals al vele jaren (ruim 15 jaar) het geval is wil het Platform de belangen van mensen met een 

beperking vertegenwoordigen. 

 

 

 

Emmy den Heijer                     

Voorzitter 
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Bestuur, Leden en Organisatie 
Dagelijks Bestuur, bestuur en overige leden.  
Het Platform was op 31 december 2010 als volgt samengesteld: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Naam     Functie/Activiteit     Woonplaats 
Mw. E. den Heijer voorzitter (DB) ROG ZHZ regio en Wmo adv.grp.Gorinchem 
Dhr. P.W. de Jonge alg. zaken (DB) coördinator uit-toegankelijkheid Gorinchem 
Dhr. W. v. Veenendaal penningmeester (DB) notulist   Gorinchem 
Dhr. E.Grip webmaster (DB) ROG ZHZ regio en Wmo zaken Arkel 
Dhr. C. Verschoor bestuurslid (st.by coördinator GIPS)  Gorinchem 
Dhr. A. Bogerd bestuurslid (contact, verstand. beperkten)  Gorinchem 
Mw. K. de Kruijf bestuurslid (contact, verstand. beperkten)  Gorinchem 
Mw. T. Kwant Wmo adv.grp.      Gorinchem 
 
Overige leden: 
Mw. L. Brandwijk  GIPS project     Gorinchem 
Mw. W. v. Essen  Coördinator GIPS project   Gorinchem 
Dhr. R. v. Essen  GIPS project     Gorinchem 
Mw. E. Noorloos  GIPS project en leerlingenvervoer  Werkendam 
Dhr. O. Westerhout  GIPS project (st.by)    Gorinchem 
Dhr. J. Baks   GIPS project     Gorinchem 
  



 
Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid 

 

Pagina 5 van 9 

 

Activiteiten 2010 

Belangrijkste uitgevoerde punten uit de doelstellingen 2009 

1. THEMA’S 

1.1 Toegankelijkheid/Uitgankelijkheid 
Het Platform heeft inzage gekregen in het gemeentelijke rampenplan om te bekijken in 
hoeverre er specifieke scenario’s in zijn vermeld voor verminderd zelfredzame mensen. 

Dit blijkt niet het geval. te zijn. Er komt een nieuw regionaal plan. Het Platform blijft alert 

om de belangen van de doelgroep hierin vertegenwoordigd te zien. 
 

1.1.1  Vervoer 
 - Naar aanleiding van klachten van gebruikers van de Molenhopper heeft het Platform 

een bijeenkomst met gebruikers belegd. De klachten zijn aangehoord door de projecten 
contract beheerder van de gemeente en zijn in behandeling genomen. 

 
 - Evenzo naar aanleiding van klachten over het leerlingenvervoer heeft het Platform een 

enquête gehouden onder ouders wiens kinderen gebruik maken van dit vervoer. De 
uitslag is ook in behandeling bij de gemeentelijke projecten contract beheerder en in 
samenwerking met het Platform is een oudercollectief geformeerd. 
  

1.1.2 Woningen/gebouwen 
 - De checklist ‘Aanpasbaar bouwen Gorinchem’, opgesteld door de gemeente in 
 samenwerking met POORT6 en het Platform, heeft dit jaar een formele status gekregen 
 en zal bij toekomstige projecten gebruikt gaan worden. Deze formele start ging met enige 
 publiciteit  en ceremonie gepaard. 
 
 - Het Platform heeft voor haar leden een voorlichting belegd over het thema “mensen met 
 een auditieve beperking’. Hiervoor was een mijnheer van de N.V.V.S. uitgenodigd. 
 Het Platform heeft hierdoor haar kennis kunnen verbreden over mensen met 
 gehoorproblemen en wat voor technische hulpmiddelen er zijn met betrekking tot 
 toegankelijkheid van b.v. gebouwen. 
 
 - Door de opgedane kennis over mensen met een auditieve beperking, heeft het Platform 
 diverse instanties kunnen adviseren over een compact ringleidingsysteem bij b.v. balies 
 en recepties. Onder andere de gemeente, POORT6, culturele instellingen en het 
 Beatrixziekenhuis. 
 
 - Dit jaar was het thema van de week van de 

toegankelijkheid ‘sport en bewegen voor 
iedereen’. Hiervoor zijn door het Platform onder 
andere de sporthal ‘De Hoefslag’ geschouwd 
daar deze sporthal gebruikt wordt voor b.v. 
rolstoel hockey. Deze sporthal heeft het 
Platform  al  eerder, in de tekeningfase, 
mogen beoordelen, maar nu in de praktijk bleek 
dat met een  sportrolstoel de toegang  een 
probleem is.  

 Dit punt is in behandeling bij de gemeente. 
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 - De gerenoveerde Piazza flat is op verzoek van POORT6 door het Platform geschouwd. 
 Dit betrof de vernieuwde onderbouw waarin ook de recreatieruimte is gehuisvest. De 

schouwing leverde een aantal kritische punten en zijn besproken met POORT6. 

   
1.1.3 Openbare ruimte 
 - Het Platform heeft mogen meepraten over de
 aanpassing van de buscarrousel bij het 
 Stationsplein. Dit plein wordt herbestraat en
 geheel voorzien van  geleidelijnen ten 
 behoeve van mensen met een visuele 
 beperking. Een aandachtspunt is om de 
 electronische busroute aanduiding te 
 voorzien van spraaksysteem.      
 
  

   Stationsplein 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       enkele Platformleden waren daarbij aanwezig 

  
 

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Onze burgervader laat het zich ook smaken  

  

- Het Platform is door de gemeente uitgenodigd om mee te praten over het ontwerp 
van de brede school Schutsplein Stalkaarsen.  
 
- Het Platform is middels regulier overleg betrokken bij de ‘vernieuwbouwplannen’ 
van het Beatrixziekenhuis. 
 
  

- Op initiatief van het Kennisplatform 
Verkeer en Vervoer is een landelijk 
project gestart onder de naam Lusje. 
Dat gebeurde op de MerwedeLingelijn.  
Het doel is dat ‘reizigers helpen 
reizigers’. Dat het Platform zich hierin 
kan vinden zal duidelijk zijn.  
Enkele weken vooraf  is er een 
workshop geweest waar enige 
bestuursleden aan hebben deel- 
genomen. 
 De burgemeester gaf het landelijke 
startsein waarna het op een ludieke 
wijze werd afgerond. 
 
In samenwerking met de regioplatforms, 
meedenken over de stations van de 
MerwedeLingelijn. 
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 - Signaleren van gevaarlijke- en lastige situaties   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  Lastige oversteek voor rolstoelers   een goed voorbeeld, hoe bedoeld u? 

 
 - De oorspronkelijk geplande herbestrating van de Groenmarkt gaat om  bezuinigings-  
 reden niet door waardoor de eerdere discussies over geleide- en gidslijnen in de ‘ijskast’ 
 gaan. 
 
 - Voor de jaarlijkse scootmobielcursus van de gemeente, in samenwerking met Veilig 
 Verkeer Nededrland heeft het VVN voor de cursisten een nieuwe film gemaakt. Hierin 
 worden allerlei verkeerssituaties uitgebeeld. Een lid van het Platform heeft als figurant 
 hier aan meegwerkt. 
 

1.2 Wonen, Zorg en Welzijn 
- Diverse conferenties met betrekking tot Wonen, Zorg en Welzijn bijgewoond. 
 
- Regulier overleg met POORT6 over projecten en ontwikkelingen. 
 
- Aandacht besteden aan het verstrekkingenbeleid van de gemeente over, hulpmiddelen  
huishoudelijke hulp en vervoer, met betrekking tot de Europese aanbestedingen. 
 
- Adviezen gegeven over het uiterlijk en de inhoud van de gemeentelijke website 
‘Klantencontactpunt’. 

 
1.3 Arbeid & Dagbesteding 

- contacten met de Avelingengroep over werk en dagbesteding. 
 
-  deelname met de WSW raad Avelingen. 
  

1.4 Onderwijs en vorming 

- Door op de basisscholen (gr.7-8) in Gorinchem voorlichting te geven, d.m.v. het 
Gehandicapten Informatie Project op Scholen (GIPS), wordt getracht inzicht over- en 
begrip bij te brengen voor mensen met een beperking. 

 

1.5 Inkomen 

- Op de daarvoor geschikte gelegenheden, het probleem van jongeren met een Wajong 
uitkering onder de aandacht brengen. 
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- Contacten met de RSD over chronische zieken en gehandicapten. Zij ervaren een 
vermindering in het vergoedingsbeleid. 

 

1.6 Wmo 

 - Dit jaar en komende tijd staat de Wmo onder grote druk doordat de overheid de 
 gemeentes verplicht fors te bezuinigen. Het Platform is door de gemeente gevraagd om 
 mee te denken over bezuinigen. Het Platform geeft te kennen dat zijn doelgroep al vaker 
 het doelwit is van bezuinigingen en dat zij vooralsnog geen mogelijkheden zien  maar wel 
 in gesprek willen blijven met de gemeente. 
 

- Adviseren m.b.t. Europese aanbesteding van de Molenhopper en Huishoudelijke Hulp 
  alsmede het gemeentelijke verstrekkingen beleid. 
 
- Contacten onderhouden met de achterban om de goede en minder goede gevolgen van 
de Wmo in beeld te krijgen. 
 
-  In het kader van de Wmo; advies geven over de eigen verantwoording en de 
keuzevrijheid voor een PGB of zorg in natura,  
 
- Vertegenwoordiging in Wmo adviesraad door een Platformlid. 

 
2  WERKZAAMHEDEN BESTUUR & SAMENWERKING 
 

2.1 Bestuur Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid 
 - Het dagelijks bestuur komt wekelijks bijeen. 
 

- Maandelijks een Platform breed overleg met alle Platform- en GIPS leden.  
(+/- 15 leden) 
 

 - Per kwartaal een Ambtelijk overleg met de gemeente. 
 - Per kwartaal overleg met de WSW Raad 
  

 - Tweemaal per jaar een Bestuurlijk overleg met de Wethouder en zonodig op afspraak. 
 

 - Regulier overleg met de woningbouwcorporatie POORT6. 
 

- Het werven van nieuwe leden is een continu proces. In het algemeen is er een 
chronisch tekort.  
Om tot een representatief bestuur te komen werd de aandacht gericht op vrijwilligers met 
specifieke vaardigheden Dit jaar heeft het Platform weer een persoon voor een 
bestuursfunctie kunnen enthousiasmeren. Daarbij is het ook een feit dat er personen 
afhaken om persoonlijke redenen. 

 

2.2 Vrijwilligersbeleid 
- Om de motivatie van de vrijwilligers te stimuleren wordt naast hun werkzaamheden voor 
het Platform, ook aandacht gegeven aan de persoon, in de vorm van belangstelling voor 
zijn of haar omstandigheden. Daarbij wordt er voor de GIPS leden een  kleine 
reis/onkosten vergoeding uitgekeerd en is er een jaarlijks etentje. 
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2.3 Jongeren 
 - Op initiatief van het vrijwilligerssteunpunt Gorinchem is bijeenkomst belegd over 
maatschappelijke stages. Hiervoor zijn alle vrijwilligersorganisaties uitgenodigd. Middels 
een workshop kwamen onderwerpen voor stages in beeld. Het Platform heeft gekozen 
voor het in woord en beeld brengen van toegankelijkheid van openbare ruimten in 
omgeving van ouderencentra’s. Dit vraagt een projectmatige aanpak en zal komend jaar 
van start gaan. 

 
2.4 Belangenverenigingen + patiëntenconsumenten verenigingen 
  - Contacten onderhouden en overleg met Patiënten Belangen Verenigingen.  
 
 - Om relaties te onderhouden en verbreding van kennis, hebben diverse Platformleden 
 de beurs Support in Utrecht bezocht. 
  

3. REGIONAAL 
 

-Twee maandelijks overleg met de regioplatforms waar de volgende aandachtspunten 
aan bod komen: Wmo – Vervoer – Woonkeur – bespreken van agenda Tympaan 
(provinciale inspraak) 
- Zes maal per jaar regio overleg A5 en  per kwartaal ROG ZHZ overleg 
 

 4. PROJECTEN 
 

- Voor de niet ingewijde is het GIPS project een van de bekendste  activiteiten van het 
Platform.  Het is dankbaar werk maar ook een flinke belasting voor de vrijwilligers. 
Het wordt echter met groot enthousiasme  uitgevoerd! 
 
- Het werven van nieuwe vrijwilligers voor het GIPS project heeft een hoge prioriteit 
waarbij gezocht wordt naar personen met een bepaalde beperking om zodoende een 
breed scala van beperkingen te kunnen behandelen met scholieren. 
 
- Voor het schooljaar 2010-2011 is het thema ‘voeding’ gekozen. Hiervoor heeft het team 
versterking gekregen van een diëtiste van Rivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘
 moeder de gans’      taststok lopen 

 

- Om gezondheidsredenen moest een oudgediende (Otto) na 15 jaar zijn medewerking 
aan het GIPS project opzeggen maar blijft beschikbaar voor noodgevallen. 


