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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 Regionaal Crisisplan VRZHZ; 

-  Inrichting openbare ruimten; 

-  Woonvisie 

-  Wmo beleid; 

-  Regionaal Vervoer,  Boven Regionaal Vervoer en Openbaar 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. 
Ook op het voorgezet onderwijs worden presentaties gegeven over het begrip toegankelijkheid 
en uitgankelijkheid 
 
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 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 2012 als volgt samengesteld: 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam     Functie/Activiteit      Woonplaats 
Mw. E. den Heijer voorzitter (DB) ROG ZHZ regioAV8, Wmo adv.grp.en WSW Raad  Gorinchem 
Dhr. P.W. de Jonge vicevoorzitter (DB) alg. zaken, coördinator uit-toegankelijkheid Gorinchem 
Dhr. W. v. Veenendaal  penningmeester (DB) notulist     Gorinchem 
Dhr. C. Verschoor bestuurslid (st.by coördinator GIPS)    Gorinchem 
Dhr. H. van Mourik Webmaster       Gorinchem 
Dhr. A. Bogerd bestuurslid (contact, verstand. beperkten)    Gorinchem 
Mw. K. de Kruijf bestuurslid (contact, verstand. beperkten)    Gorinchem 
Mw. T. Kwant Wmo adv.grp.  en GIPS project     Gorinchem 
 
Overige leden: 
Mw. L. Brandwijk  GIPS project       Gorinchem 
Mw. W. v. Essen  GIPS project coordinator GIPS     Gorinchem 
Dhr. R. v. Essen  GIPS project ass. web master     Gorinchem 
Mw. E. Vos  GIPS project en leerlingenvervoer    Werkendam 
Dhr. O. Westerhout GIPS project (st.by)      Gorinchem 
Dhr. J. Baks  GIPS project       Gorinchem 
Mw. L. Rietveld  GIPS project        Gorinchem 
Mw. C. Eijkelenboom GIPS project       Gorinchem 
Mw. J. Mullenders Aspirant lid       Gorinchem 
Mw. J. Kerschner  Aspirant lid       Werkendam 
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Activiteiten 2012 

Belangrijkste uitgevoerde punten uit de doelstellingen 2012 

1. THEMA’S 

1.1 Toegankelijkheid/Uitgankelijkheid-  
  
 - Als vervolg op het Regionaal Crisisplan VRZHZ, zijn gemeentelijke draaiboeken in 

ontwikkeling. Het Platform is toegezegd hierin te mogen participeren. 
 Het Platform vertegenwoordigt hiermee ook de AV6 gemeenten. 
 

- Als gastdocent, op scholen voor voortgezet 
onderwijs, voorlichting gegeven door middel van 
film en power point, over het begrip 
toegankelijkheid en uitgankelijkheid. Het blijkt uit 
reacties van de studenten dat zij verrast zijn dat dit 
op zoveel onderwerpen van toepassing is. 
 

 
 
 
 
 

 
1.1.1 Vervoer  
  Samen met het gehandicapten 
 platform Zedje (voor de gemeenten 
 Giessenlanden en Zederik), zijn de 
 nieuwe stations van de MerwedeLingelijn 
 tussen Gorinchem en Dordrecht 
 geschouwd op de toegankelijkheid. De 
 bevindingen zijn doorgegeven naar de 
 betrokken instanties, te weten Rodav en 
 Arriva.   

 
 

 
 
 
1.1.2 Woningen/gebouwen 
  - Gemeentes hebben dit jaar te maken met een nieuw landelijke Bouwbesluit 2012. Hierin 

blijkt dat woningen niet meer bezoekbaar voor rolstoelers hoeven te zijn! Een aantal partijen, 
waaronder de CG Raad hebben hiertegen al geprotesteerd bij de Rijksoverheid. Het 
Platform heeft dit ook besproken met de gemeente en POORT6. Zij geven te kennen dat 
nieuwbouwprojecten volgens de ‘checklist Aanpasbaar Bouwen’ zullen worden ontworpen 
cq. gebouwd. Met dit gegeven zou het voor de doelgroep van het Platform geen probleem 
mogen zijn daar de checklist is gericht op levensloopbestendig wonen. 
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 - De vernieuwbouw van het Beatrix-
ziekenhuis vordert gestaag. Dit jaar werd 1 
Oost opgeleverd en verloopt naar zeggen 
volgens plan. De volgende fase die aandacht 
vraagt is de hoofdentree en de 
verkeersruimte.  

 Het Platform geeft samen  met de 
cliëntenraad adviezen, in het bijzonder voor 
personen met een visuele en auditieve 
beperking (mobiele ringleiding). Ook de 
gehandicapten parkeerplaatsen en de 
eventuele kaartautomaten zijn aandachts- 
punten. 

 
 
 

- Op de valreep van 2012 heeft het Platform 
de bouwtekeningen van de flat ‘Kop van de 
IJsbaan’ geschouwd op toegankelijkheid en 
uitgankelijkheid. De aandachtspunten die 
hieruit naar voren kwamen zijn met 
POORT6 besproken. Hopelijk kunnen die 
nog worden meegenomen daar het project 
al in een vergevorderde fase was. 

 
 
 
1.1.3 Openbare ruimte 
 - Aan de hand van een opgave van de gemeente over het aantal algemene gehandicapten 

 parkeerplaatsen, binnen de wallen, heeft het Platform al deze plaatsen gecontroleerd. 
 Hieruit bleek dat er minder plaatsen waren dan opgave. Een aantal algemene plaatsen 
 waren nu op kenteken gezet. Deze verschillen zijn besproken en zullen worden opgelost. 
 Ook een aantal niet bestaande maar gewenste nieuwe plaatsen zijn opgegeven. Komend 
 voorjaar zal er weer een schouwing zijn. 
 
 Dit  jaar heeft het Platform weer mee 
 gedaan aan de landelijke actie ‘Dag 
 van de Witte Stok’  
 In samenwerking met Koninklijke Visio 
 (expertisecentrum voor slechtziende en 
 blinde  mensen) werd er op de 
 Groenmarkt, tijdens de markt, 
 bezoekers uitgenodigd om geblinddoekt 
 met een taststok hun weg te vinden. 
 Wethouder Jack Oostrum liet zich ook 
 weer verleiden om een rondje 
 geblinddoekt te lopen. In de kraam konden 
 bezoekers ook hun tast- en reukzin testen 
 door geblinddoekt, marktproducten te 
 raden.   
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1.2  Wonen, Zorg en Welzijn 
 Diverse gemeentelijke bijeenkomsten bijgewoond met betrekking op: 

 
- Het conceptbeleidsplan Participatie in Gorinchem.  
Onder participatie wordt in dit verband verstaan, de mogelijkheid van inwoners en andere 
belanghebbenden om betrokken te zijn bij en invloed te hebben op de gemeentelijke besluit- 
en beleidsvorming en de wijze van uitvoering van dat beleid. 
 
- Beleidsnota Meedoen 
Bij meedoen in de samenleving wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Wat kan 
men zelf en welke steun is er nog meer nodig om goed te kunnen functioneren. Van belang 
hierbij is dat mensen zelf de regie kunnen blijven voeren. De gemeente legt hierbij de 
verbindingen en faciliteert. 
 
- Woonvisie 
Ter voorbereiding op het beleid in 2013, gesproken over algemene, geografisch zaken zoels 
wie woont waar, hoe zorg je er voor dat mensen zich willen vestigen in Gorinchem en de 
overcapaciteit van de geplande te bouwen woningen. 
Het Platform pleitte voor meer woningen voor gehandicapten en senioren. 
 
- Europese aanbesteding HH. 
Diverse bijeenkomsten, in samenwerking met regio platforms AV8, waar gesproken is over 
de keuzemogelijkheid tussen de Alfacheque en het PGB (in afgeslankte vorm). Het Platform 
heeft bemiddeld tussen de gemeente en betrokkenen door in de krant een artikel te plaatsen 
met een verwijzing naar de Platform website om daar een formulier te downloaden, gericht 
aan de gemeente, waarop men problemen kenbaar kon maken. 

 
- Regulier overleg gehad met POORT6 over projecten, woonvisie, ontwikkelingen en 
normering voor aanpasbaar bouwen. (NEN 1814) 
  
- Het verstrekkingenbeleid van de gemeente over, hulpmiddelen en vervoer, met 
betrekking tot de Europese aanbestedingen werd door het Platform kritisch gevolgd. 

  
1.3 Arbeid & Dagbesteding 

-  Lid van en deelgenomen aan de WSW raad Avelingen 
 
- Contacten gehad met de Avelingengroep en de cliëntenraad van de RSD 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. 
 
- Op scholen voor voortgezet onderwijs voorlichting gegeven over het begrip 
toegankelijkheid en uitgankelijkheid 
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1.5 Inkomen 
- Contacten gehad met de cliëntenraad van de RSD over de Wwnv (Wet werken naar 

vermogen) Wat de gevolgen zijn voor de chronisch zieken en gehandicapten en de 

Wajong jongeren. 

 - Op de daarvoor geschikte gelegenheden 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!  

 

1.6 Wmo 

 - Ook dit jaar stond de Wmo onder grote druk doordat de overheid de gemeenten 
verplichten verder fors 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 doorgevoerd. 

 
 - Contacten werden onderhouden met de achterban om de gevolgen van de Wmo in 
beeld te krijgen en te vertalen naar de achterban. 
 
-  In het kader van de Wmo; gepleit voor een eigen verantwoording en de keuzevrijheid 
voor een PGB of Zorg in natura.  
 
- 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.  
  (+/- 18 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. 
 
 - Samen met de cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis, regulier overleg over de 
 vernieuwbouw. 
 

- 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. 
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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. Doordat het team bestaat uit ervaringsdeskundigen op 
vele gebieden van beperkingen zijn zij daarmee ook een kwetsbare groep in de zin van 
ziekteverzuim. Om in dat gevallen blijk van belangstelling te geven door middel van b.v. 
een bloemetje is er een ‘lief en leed’ budget(je) opgezet. Daarnaast werd er voor de 
GIPS leden een kleine reis/onkosten vergoeding uitgekeerd en was er het jaarlijks 
etentje. 
 

2.3 Jongeren 
- Het resultaat van het vorig jaar gehouden MaS project over rolstoeltoegankelijkheid in 
de omgeving van ouderencentra’s is gebundeld en overhandigd aan de betrokken 
ambtenaar van de gemeente. 

 
2.4 Belangenverenigingen en Publiciteit 
 - Contacten onderhouden en overleg met andere Patiënten Belangen Verenigingen. 
 
 - Om geïnformeerd te blijven over ontwikkelingen van hulpmiddelen en contacten te 
 onderhouden met andere belangenverenigingen werd door een aantal leden de Support 
 beurs in Utrecht bezocht. 
 
  - De website van het Platform werd regelmatig geactualiseerd en goed bezocht.  
 Op de  website konden betrokkenen een brief, gericht aan de gemeente, downloaden 
 waarin men de zorgen die men voorzag bij de Europese aanbesteding van de HH, onder 
 de aandacht brengen. Zie www.gehandicaptenplatformgorinchem.nl 
 

3. REGIONAAL 
 

-Twee maandelijks overleg met de regioplatforms en VNG waar de volgende 
aandachtspunten aan bod komen: Wmo – Vervoer – Woonkeur en Europese 
aanbesteding HH. 
 
- Zes maal per jaar regio overleg AV6 en per kwartaal ROG ZHZ. 

 

 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. 

 
 

http://www.gehandicaptenplatformgorinchem.nl/
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Er is een evaluatie gehouden onder het GIPS team over mogelijke verbeteringen. De 
uitkomst was, dat er getracht moet worden om meer dialogen met de leerlingen op te 
zetten. Om deze reden wordt er ook bij aanvang van het kringgesprek een of meerder 
stellingen voorgelegd. Dit blijkt goed te werken. 
 
Er is een DVD gemaakt die een volledige GIPS morgen in beeld brengt. Deze is zowel 
leerzaam voor het team als ook geschikt voor presentaties. 


