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Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid
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 ruimten;
Normering Aanpasbaar Bouwen (NEN 1814)
Wmo beleid;
Regionaal Vervoer en Boven Regionaal Vervoer.
Leerlingenvervoer

Het onder de aandacht brengen bij de politieke partijen van knelpunten, bijvoorbeeld bij
wetswijzigingen waarbij gehandicapten gekort worden.
Evenals in voorgaande jaren is het Platform zeer actief met voorlichting, door middel van het
GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen) project op de Gorinchemse basisscholen. Het
aantal activiteiten neemt toe en daardoor vraagt het veel tijd.
De gedachten dat alles door de overheid wordt geregeld is een algemeen misverstand, dit heeft
het bestaansrecht en de motivatie van het Platform versterkt.
Zoals al vele jaren (ruim 25 jaar) het geval is wil het Platform de belangen van mensen met een
beperking, in de breedste zin van het woord, 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 2011 als volgt samengesteld

Naam

Functie/Activiteit

Woonplaats

Mw. E. den Heijer
Dhr. P.W. de Jonge
Dhr. W. v. Veenendaal
Dhr. E.Grip
Dhr. C. Verschoor
Dhr. A. Bogerd
Mw. K. de Kruijf
Mw. T. Kwant

voorzitter (DB) ROG ZHZ regioAV8, Wmo adv.grp.en WSW Raad
vicevoorzitter (DB) alg. zaken coördinator uit-toegankelijkheid
penningmeester (DB) notulist
webmaster (DB) ROG ZHZ regio, Wmo zaken en Zorgvragersraad
bestuurslid (st.by coördinator GIPS)
bestuurslid (contact, verstand. beperkten)
bestuurslid (contact, verstand. beperkten)
Wmo adv.grp.

Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Arkel
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem

Overige leden:
Mw. L. Brandwijk
Mw. W. v. Essen
Dhr. R. v. Essen
Mw. E. Vos
Dhr. O. Westerhout
Dhr. J. Baks
Mw. L. Folst
Mw. C. Eijkelenboom

GIPS project
Coördinator GIPS project
GIPS project
GIPS project
en leerlingenvervoer
GIPS project
(st.by)
GIPS project
GIPS project
GIPS project

Ondersteuning
VCP
Chris Rozier

Ondersteuning Rivas
GIPS thema
Corrine Vos

Coördinator werkgroep
GIPS
Wil v. Essen,
Cor Verschoor (st.by)
Loes Brandwijk,
Erica Vos, Lenie Folst
Rob v. Essen,
Otto Westerhout (st.by),
Jan Baks, Piet de Jonge
Corrie Eijkelenboom

Gorinchem
Gorinchem
Gorinchem
Werkendam
Gorinchem
Gorinchem
Groot Ammers
Gorinchem

Dagelijks Bestuur
Voorzitter
Emmy den Heijer
+ROG ZHZRegio , Wmo en
WSW raad

Dagelijks Bestuur
Penningmeester/notulist
Wim v. Veenendaal

Dagelijks Bestuur
Vice voorzitter
Algemene zaken
Piet de Jonge

Dagelijks Bestuur
Eric Grip
Webmaster + Wmo

Webmaster

ROG ZHZ regio overleg

Rob v. Essen

Coördinator werkgroep
Uit-Toegankelijkheid
Piet de Jonge

Emmy den Heijer
Vacature
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Assistent

Leerlingenvervoer
Erica Noorloos
Oudercollectief

Contact met verst.bep.
Aart Bogerd
Wim v. Veenendaal,
Karin de Kruijf

Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid

Activiteiten 2011
Belangrijkste uitgevoerde punten uit de
doelstellingen 2011
1.

THEMA’S

1.1

Toegankelijkheid/Uitgankelijkheid
-Ter
vervanging
van
het
oude
rampenplan is met ingang van 2011
voor calamiteiten binnen de gemeente
Gorinchem en omliggende gemeenten
een nieuw Regionaal Crisisplan van
kracht.
Het Platform heeft zich hierin verdiept.
Dit plan beschrijft de organisatie, taken,
en bevoegdheden van de organisaties
en bestuurders. Hoe de praktische
invulling, specifiek voor personen die
verminderd zelfredzaam zijn, in geval
van een grote calamiteit, blijft voor het
Platform nog een vraag en een aandachtspunt van het Platform.

1.1.1 Vervoer
- Ook dit jaar waren er klachten van
gebruikers van de Molenhopper. Het
Platform heeft een bijeenkomst met
gebruikers belegd. De klachten zijn
aangehoord door de projecten contract
beheerder van de gemeente en zijn in
behandeling genomen.
- Het Platform heeft mogen meedenken/
-praten. Echter, het leerlingen vervoer
naar aangepaste scholen in Gorinchem
is door bezuinigingen teruggebracht
naar de wettelijke basisvoorziening, Dit
betekent dat binnen een straal van 6 km
vanaf de school er geen voorziening
meer is, met uitzondering voor kinderen
met een bijzondere medische indicatie.

Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid
1.1.2 Woningen/gebouwen
- Het Platform werd gelijktijdig met de
cliëntenraad op de hoogte gehouden
over
de
vorderingen
van
de
vernieuwbouw in het Beatrixziekenhuis
In het beginstadium heeft het Platform in
een rapportage de nodige aandachtspunten opgegeven.
Dat tijdens de schouwing van een
opgeleverd deel toch blijkt dat er in de
praktijk missers ontstaan laat jammer
genoeg bijgaande foto zien!
Ter voorkoming, blijft het dus zaak om
betrokken en alert te blijven.
- In een later stadium is het Platform ook
verzocht mee te denken over de
inrichting van de huisartsenpost. Deze is
een zelfstandige dienst die los staat van
het ziekenhuis. Veel aandachtspunten,
zoals opgeven aan het ziekenhuis zijn
hier ook van toepassing en aangevuld
met specifieke punten voor deze post.
- De inrichting van de buitenruimte met
name de invalide parkeerplaatsen op de
binnenplaats blijft een aandachtspunt
van het Platform.

- De inspanningen om op het parkeerdek van het Piazza winkelcentrum een
invalide toilet te realiseren is niet
gehonoreerd. (in het centrum was geen
mogelijkheid) De eigenaar zag, ook door
regelgeving, geen mogelijkheid.

- Op reguliere basis had het Platform
‘denktank overleg’ met POORT6. Hierin
kwamen zaken als projecten en de
daarbij behorende sociale aspecten aan
de orde.
Het door het Platform in een vroeg
stadium
bestuderen
van
bouwtekeningen
voorkwam
latere
aanpassingen
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- Het in het najaar opgeleverde
wooncomplex Binnenhof
is
in
samenwerking
met
POORT6
geschouwd. Het fraaie gebouw had,
naar aanleiding van de schouwing, toch
nog enkele kritische punten welke door
POORT6 werden doorgegeven naar
de bouwer.

1.1.3 Openbare ruimte
- Een veel inspanning vragende actie
was het weer terugplaatsen van het
overpad op het treinstation van
Gorinchem. Door het verwijderen van dit
overpad konden minder validen niet van
perrons wisselen. Deze actie, in
samenwerking
met
de
landelijke
organisatie Makkers, leverde een ludiek
protest op met grote belangstelling van
de pers. Ook hier bleek weer als men
publiciteit zoekt dan is er een grotere
kans van slagen. Mede daardoor ging
ProRail
overstag en werd het
overpad, door deze actie, na veel heen
en weer gepraat, weer
teruggeplaatst.
- Het treinstation van Gorinchem zal in
2012 verbouwd gaan worden. Het
Platform was uitgenodigd om mee te
denken. De bevindingen, vanaf de
tekeningen, zijn doorgegeven aan de
projectleider. (gemeente Gorinchem)
Een voor het Platform zeer kritisch punt
is het ontbreken van een nood
overpad (zoals in de oude situatie).
Hierdoor kan, in geval van uitval van
de lift op het middelste perron, een
‘rolstoeler’ niet naar de overkant
komen! Dit blijft aandacht vragen!
Evenzo de toegankelijkheid en veiligheid
van het invalidentoilet!
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- Begin 2011 werd er door de gemeente
een workshop georganiseerd waar
vrijwilliger organisaties, zoals het
Platform de gelegenheid hadden om
werkzaamheden te bedenken die door
scholieren van het voorgezet onderwijs,
door middel van Maatschappelijke Stage
ingevuld zouden kunnen worden. Het
Platform had het idee om met leerlingen
de
rolstoeltoegankelijkheid
in
de
omgeving van zorginstellingen te
toetsen.
(Maatschappelijke Stage is voor deze
leerlingen wettelijk verplicht. Zij moeten
minimaal 30 uur per opleiding, besteden
aan een maatschappelijke taak)
- De eerste school die zich opgaf was
het Wellantcollege. Deze groep heeft
het Centrum geschouwd. Na een
presentatie van het Platform op het
Gymnasium - Camphusianum melden
zich nog drie groepen aan. Deze drie
groepen waren als volgt verdeeld over
Gorinchem te weten Oost, Centrum en
West. De bevindingen van de leerlingen
werden samengevat in een rapportage
en zullen volgend jaar worden
overhandigd aan de gemeente.
- Het signaleren van onduidelijke
situaties zoals dit tijdelijke zebrapad bij
de Piazzaflat. (Doordat dit een tijdelijke
situatie was tijdens de verbouwing,
waren de strepen geverfd en verloren nu
hun bedoeling.) De gemeente heeft dit
verwijderd.
Het Platform is door de gemeente
verzocht om onveilige of niet duidelijke
situaties te melden. Zij zullen dan snel
verholpen worden.
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leerlingen Wellantcollege

leerlingen Camphusianum (gr. Oost)

Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid
1.2

Wonen , Zorg en Welzijn
- Diverse conferenties met betrekking tot Wonen, Zorg en Welzijn bijgewoond.
- Regulier overleg gehad met POORT6 over projecten, ontwikkelingen en normering voor
aanpasbaar bouwen. (NEN 1814)
- Het verstrekkingenbeleid van de gemeente over, hulpmiddelen huishoudelijke hulp en
vervoer, met betrekking tot de Europese aanbestedingen. is door het Platform kritisch
gevolgd.
- Adviezen gegeven over de inhoud en toegankelijkheid van de website
‘Klantencontactpunt’. die geïntegreerd gaat worden in de algemene gemeentelijke
website

1.3

Arbeid & Dagbesteding
- deelgenomen aan de WSW raad Avelingen
- contacten gehad met de Avelingengroep over werk en dagbesteding.

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), werd getracht inzicht over- en
begrip bij te brengen voor mensen met een beperking.

1.5

Inkomen
- Contacten gehad met de RSD over chronische zieken en gehandicapten. Ook zij ervaren
een vermindering in het vergoedingenbeleid.
- Op de daarvoor geschikte gelegenheden (o.a. in den Haag) het effect van de ‘stapeling’
onder de aandacht gebracht. Het Platform heeft hierover een dringend beroep gedaan op
de gemeente. Veel chronisch zieken en gehandicapten dreigen in het armoedebeleid
terecht te komen!
Dit effect werd, tijdens een gemeenteraadsvergadering middels een inspraakprocedure,
door de voorzitter van het Platform onder de aandacht gebracht.

1.6

Wmo
- Ook dit jaar stond de Wmo onder grote
druk doordat de overheid de gemeenten
verplichten verder te bezuinigen. Het
Platform werd wederom door de gemeente
gevraagd
om mee te denken over
bezuinigen van het verstrekkingenbeleid,
o.a. de eigen bijdrage voor b.v. een
scootmobiel etc.. Het verstrekkingen
beleid werd kritisch beoordeeld waardoor
er aanpassingen werden gemaakt.
- Contacten werden onderhouden met de
achterban om de goede en minder goede
gevolgen van de Wmo in beeld te krijgen.
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- In het kader van de Wmo; advies gegeven over de eigen verantwoording en de
keuzevrijheid voor een PGB of Zorg in natura. De wijzigingen in het PGB stelsel
- Vertegenwoordiging in Wmo adviesraad door twee Platformleden.

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 zo nodig op afspraak.
- Regulier overleg met de woningbouwcorporatie POORT6.
- Regulier overleg met het Beatrixziekenhuis
- Het werven van nieuwe leden is een continu proces. In het algemeen is er een
chronisch tekort, in het bijzonder voor het GIPS project waarvoor een zo’n groot
mogelijke verscheidenheid van beperkingen gezocht werd om een breed beeld te kunnen
geven
Om tot een representatief bestuur te komen werd de aandacht gericht op vrijwilligers met
specifieke vaardigheden. Daarbij is het ook een feit dat er personen afhaken om
persoonlijke redenen.

2.2

Vrijwilligersbeleid
- Om de motivatie van de vrijwilligers te stimuleren werd er naast hun werkzaamheden
voor het Platform, ook aandacht gegeven aan de persoon, in de vorm van belangstelling
voor zijn of haar omstandigheden. Daarnaast werd er voor de GIPS leden een kleine
reis/onkosten vergoeding uitgekeerd en was er het jaarlijks etentje.

2.3

Jongeren
- In samenwerking met het vrijwilligerssteunpunt Gorinchem heeft het Platform twee
scholen bereid gevonden om door middel van de Maatschappelijke Stage periode deel te
nemen aan het testen van de rolstoeltoegankelijkheid in de omgeving van ouderencentra’s. Hiervoor had het Platform een PP presentatie gemaakt welke goed aansloeg bij
de docenten en leerlingen.
Bij het GIPS project was ook een stagiaire van de Pabo betrokken.

2.4

Belangenverenigingen en Publiciteit
- Contacten onderhouden en overleg met andere Patiënten Belangen Verenigingen.
- Om een betere bekendheid bij de doelgroep en een professionele uitstraling te
verkrijgen heeft het Platform een website ontwikkeld.
Zie www.gehandicaptenplatformgorinchem.nl
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3.

REGIONAAL
-Twee maandelijks overleg met de regioplatforms en VNG waar de volgende
aandachtspunten aan bod komen: Wmo – Vervoer – Woonkeur.
- Zes maal per jaar regio overleg AV8 en per kwartaal ROG ZHZ overleg

4.

PROJECTEN
- Het GIPS project is 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!
De reactie van de scholen, die door middel van
een enquêteformulier hun bevindingen weergeven is vrijwel altijd zeer positief. Een enkele
kritische noot werd aangegrepen om te
evalueren en waar mogelijk verbeterd.
- Voor het schooljaar 2011-2012 is, evenals het
vorig seizoen, het thema ‘voeding’ gekozen.
Het team kon weer rekenen op de diëtiste van
Rivas

Kringgesprek

Vragenronde

De diëtiste met haar gezonde voeding
Pagina 11 van 11

