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Bereikbaarheid van de Stichting Gehandicaptenplatform Berkelland (GPB) 
 
Postadres: 
GehandicaptenPlatform Berkelland, 
Kerkstraat 30, 
7151 BW Eibergen. 
 
E-mail:   gpb@gehandicaptenplatform-berkelland.nl  
 
Internet: www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl 
 
Telefoon contactpersoon: 0545-473571 
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Inleiding: 
 
Eén op de acht Nederlanders heeft een langdurige beperking (CBS, 2008) en ruim 
een kwart van de Nederlanders heeft een chronische ziekte (Hoeymans et al. 2008). 
De overheid heeft verschillende wetten en regels gemaakt zodat mensen met een 
beperking zoveel mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. Desondanks 
neemt het aantal mensen met een beperking dat in de samenleving meedoet af in 
plaats van toe. Zo zijn er kinderen die thuiszitten, omdat scholen hen vanwege hun 
beperking niet toelaten. Er zijn studenten die uitvallen, omdat de opleiding niet voor 
een doeltreffende aanpassing zorgt. Veel mensen met een beperking kunnen geen 
werk vinden, vanwege vooroordelen van werkgevers. Ook blijkt het vaak lastig om 
met een beperking zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen of zijn 
internetsites of gebouwen ontoegankelijk. 
 
Daarnaast wordt, zoals de laatste jaren gebruikelijk, de samenleving doorlopend 
geconfronteerd met de perikelen rond een zorgzame naar een zelfzorgzame 
samenleving met de vele vraagtekens die steeds weer gezet worden en de 
experimenten in de zorg over welke hulp, wanneer en hoe kan het goedkoper, blijft 
een steeds terugkerende onzekere factor.  
 
De stichting Gehandicapten Platform Berkelland (GPB) is een niet commercieel 
burgerinitiatief dat, of het nu gaat om een chronische ziekte, lichamelijke, 
verstandelijke of psychische beperking, probeert op te komen voor zaken die van 
belang zijn op de kwaliteit van leven voor iedereen in de gemeente Berkelland. 
 
Het Platform probeert dit te realiseren door: 
• Beleidsbeïnvloeding, 
• Gevraagde en ongevraagde advisering, 
• Incidentele individuele ondersteuning, 
• Voorlichting. 
 
In dit verslag wordt door de afzonderlijke commissies beschreven met welke 
activiteiten zij invloed hebben uitgeoefend op de kwaliteit van leven voor mensen 
met beperkingen in Berkelland. 
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Het bestuur: 
 
De samenstelling van het bestuur bestond in 2012 uit: voorzitter, penningmeester, 
secretaris en alle voorzitters van de verschillende commissies. 
Het bestuur vergaderde in 2012 negen keer om praktische redenen in het Kulturhus  
‘t Spieker in Eibergen. 
Tijdens deze vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde en informeren 
de commissievoorzitters elkaar over het doen en laten binnen hun commissie. 
Verder is er overlegd met de portefeuillehoudende wethouder, ambtenaren en 
instanties.  
 
Mvr. A. ten Harkel–Bruinink heeft ons dit jaar verlaten als voorzitter van de 
commissie Vervoer en lid van de gebruikersgroep Regiotaxi Gelderland. Haar taak 
wordt voor zolang het duurt met steun van de rest van het bestuur, overgenomen 
door Lidy van de Water. 
 
Op 11 januari 2012 heeft het bestuur overleg gehad met wethouder Scharenborg 
betreffende opheffen van het convenant met het college van B&W en de 
overzienbare gevolgen hiervan. 
 
Op 7 maart 2012 heeft het bestuur overleg gehad met wethouder Scharenborg 
betreffende het stroef lopend BTB-overleg, de subsidie in 2012 met daarbij de 
afrekening van 2011. 
 
Op 16 mei heeft naar aanleiding van het advies door de bezwarencommissie 
betreffende ons bezwaar op het eenzijdig opzeggen van het convenant en de 
subsidieregeling per 25 mei 2012 geresulteerd in een brief van de gemeente met 
hierin een herziening en een nieuwe subsidieregeling. 
In september hebben we kennis mogen maken met de nieuwe Welzijnsraad van 
Berkelland. Hierbij zijn tevens afspraken gemaakt over hoe, en wanneer we elkaar 
inschakelen voor overleg. 
 
Op 24 november is er een bezwaar betreffende het intrekken in Berkelland van een 
groot aantal Wmo-vervoerspassen naar de Welzijnsraad gestuurd. 
 
Dagelijks Bestuur (DB) 
 
Deze bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. 
Als voorbereiding op de vergaderingen heeft het DB in de week voorafgaande aan de 
bestuurvergaderingen persoonlijk of via e-mail overleg.  
 
Ook daar waar een DB-lid functionele beslissingen moest nemen gebeurde dit in 
overleg met elkaar. 
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Commissie WMO. 
 
Deze commissie van het GehandicaptenPlatform Berkelland (GPB) heeft het op zich 
genomen om uitvoering door de gemeente van De Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) met kritische ogen te volgen en waar mogelijk door advies 
deze te beïnvloeden. 
 
Door het instellen van de welzijnsraad die alleen maar op strategisch niveau advies 
uitbrengt, ziet het GPB deze adviesraad zich niet echt bezig houden met de 
problemen van de afzonderlijke burger in het kader van de Wmo. Het GPB ziet deze 
adviesraad eerder als een drempel in het overleg met B&W.  
Hierbij is ook de informatie vooraf die nodig is om adequaat te kunnen reageren 
weggenomen en kan het GPB alleen maar achteraf en vaak op al reeds genomen 
besluiten reageren. 
Dit betekend dat in toekomst de invloed van het GPB op de uitvoering in het kader 
van de Wmo zich zal moeten richten op het informeren en adviseren van de 
gemeenteraad in plaats van het college van B&W. 
Onze onafhankelijke overlegpositie binnen de gemeente Berkelland is hierdoor in 
gevaar omdat het GPB afhankelijk wordt van ingangen bij politieke partijen. 
 
Onderwerpen in de Wmo spelen zijn: 

- Het op 1 oktober 2012 in werking treden van regels over het waarborgen van 
de kwaliteit en continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning.  

- Wijzigingen bij mantelzorg en vrijwilligerswerk. 
- Wettelijke kaders van de financiële vaststelling in de gemeentebegroting en de 

inhoudelijke kaders in beleidsnota’s en verordeningen. 
- Het met ingang van 1 januari 2013 van het IQ-criterium voor recht op AWBZ-

zorg. 
- De gemeentelijke nieuwe taak “begeleiding” (decentralisatie vanuit AWBZ) 

Zij moet hiervoor oplossingen zoeken vanuit de getrapte visie eigen kracht, 
sociale omgeving, algemene voorzieningen en specifieke voorzieningen.  
Individuele voorzieningen worden het vangnet voor de meest kwetsbare 
inwoners. 

 



Pagina 7 van 15 
 

Commissie BTB  
 
Zet zich in voor het BTB - beleid t.b.v. mensen met beperkingen in de gemeente  
Berkelland. 
  
Onder BTB wordt verstaan:  
Bereikbaarheid· Kunt u in de gemeente Berkelland komen waar u naar toe wilt? 
Toegankelijkheid; Kunt u zelfstandig bij openbare en andere gebouwen naar binnen? 
Bruikbaarheid; Dit houdt in dat iedereen gelijkwaardig gebruik moet kunnen maken 
van voorzieningen o.a. toilet en vergaderruimte.  
 
De werkgroep Toegankelijkheid is actief in het bevorderen van de  
toegankelijkheid binnen de gemeente Berkelland op alle terreinen. Het gaat  
daarbij om de toegankelijkheid van gebouwen, wegen, straten en overige  
openbare ruimte, waarbij specifieke aandacht is voor mensen met beperkingen.  
De commissie onderzoekt gesignaleerde problemen en bespreekt deze met de  
gemeentelijke dienst Beheer en Onderhoud en/of andere verantwoordelijke  
instantie(s) en doet voorstellen om de problemen op te lossen.  
Toegankelijkheid gaat niet alleen om gebouwen en infrastructuur. Ook producten,  
diensten, Internet en informatie moeten toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook 
voor mensen met een fysieke beperking. Het is van belang dat ambtenaren  
‘toegankelijkheid’ direct meenemen in de ontwikkeling van plannen, de aanleg  
van straten en bij bouw- of renovatieprojecten.  
 
Vergaderingen 2012. 
In dit jaar vergaderde de commissie BTB zes keer, t.w.: 
18 januari, 7 maart, 19 mei, 11 juli, 26 september en 5december. 
 
Projecten. 
Afgehandeld.  

• Nobelstraat Borculo 
• Ramsbeekweg Eibergen - molgoten niet simpel te verlagen. 
• Bibliotheek Ruurlo 
• Oprit / straat t.p.v. RABO bank Eibergen 
• Artsenpost Neede; aanleg gehandicapten parkeerplaats. 
• Koolmeesstraat Neede 
• Trottoirs bij Schuurman / Intersport Borculo 
• Quick-scan horeca en winkels te Eibergen 
• Blomsgaarden  Eibergen -In behandeling ProWonen (verhuurder). 
 

In bespreking c.q. in afwachting uitvoering. 

•  Gemeentelijke gebouwen, voorgang verbeterpunten per gbouw. 
•  Scherm Pizzeria Oudestraat Neede  
• Festiviteitenbeleid Gemeente Berkelland, aanpassingen o.a. ingangen en 

toegankelijkheid toiletten. Voorwaarden opnemen in vergunningenbeleid.  
• Vrije doorgang op de trottoirs in geheel Berkelland, sommige winkels 

versperren 50% van het trottoir. 
• Overleg parkeervoorzieningen voor mensen met een beperking nieuwe 
gemeentehuis in Borculo, volgens tekening 2 volwaardige parkeerplaatsen  



Pagina 8 van 15 
 

[1 van 350 en 1 van 250 cm breed], maar in werkelijkheid zijn ze nu ons 
inziens te smal gemaakt [2 van 300 cm breed]. 

• Dorpshuizen Rietmolen en Geesteren 
 

Doorlopende projectactiviteiten 2013. 
• Nieuwbouw Andriessenhuis; afhandeling restpunten 
• Aanpassing NS station te Ruurlo. Nader overleg met betreffende 

projectambtenaar. Al uitgevoerd een veiligheidsmaatregel t.a.v. voetgangers 
die gebruik maken van de brug. 

• Quick-scan horeca en winkels te Borculo 
 

Contacten gemeente 
• Per week worden we via email geïnformeerd over aanvraag 

bouwvergunningen. Deze informatievoorziening stelt ons in staat om 
vroegtijdig contact op te nemen met de eigenaar c.q. opdrachtgever. 

• Periodiek overleg met de afdeling Beheer en Onderhoud (16 Januari,16 maart 
en 21 oktober). 

• Verkeersoverleg nieuwe stijl (start 21 mei) deelname dhr. W Jansen.  
• Indien van toepassing, overleg met de verantwoordelijke wethouder.  

 

Continuïteitsactiviteiten. 
- Meldpuntfunctie; vragen/opmerkingen/klachten, die via het meldpunt en de 
website binnen komen, worden geïnventariseerd en afgehandeld. 

-  Deelname aan diverse klankbordgroepen. 
-  Deskundigheidsbevordering van BTB leden middels het volgen van cursussen. 

 

Vrijwilligers werven 
De BTB commissie blijft zich inzetten om, via diverse kanalen (krant, flyer,  
netwerk) vrijwilligers te werven. Omdat we zo ‘gemeentebreed’ mogelijk willen  
werken, gaat de voorkeur uit naar vrijwilligers uit alle 7 dorpskernen. Het streven  
blijft om de bezetting met een aantal mensen uit te breiden, die ook beleidsmatig  
inzetbaar zijn. 
 

Voorlichting. 
BTB verstrekt voorlichting over haar organisatie en activiteiten via: 

• Flyers  o.a. te vinden in: bibliotheken, buurthuizen, huisartsen, 
fysiotherapiepraktijken e.d. 

• Gemeente; afdeling bouw- woningtoezicht 
• Telefonisch en /of per e-mail worden verzoeken om informatie verstrekt. 
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Commissie Scholen 
 
De commissie stelt zich tot doel om op de basisscholen in Berkelland lessen te geven 
rondom het thema leven met een beperking. Met deze lessen wil de commissie meer 
begrip ontwikkelen voor mensen die leven met een handicap.  
 
Vrijwilligers 
Voor de uitvoering van de lessen zijn acht vrijwilligers betrokken. Zij geven de 
gastlessen.  
Twee vrijwilligers zijn betrokken bij de administratieve ondersteuning.  
Dit betekent dat zij de scholen jaarlijks informeren over de mogelijkheden om een 
gastles binnen hun school te organiseren, de afspraken met de scholen in een 
schema verwerken en de vrijwilligers passend in dit schema te plaatsen.  
Gemiddeld 5 keer per jaar komen wij bij elkaar. In de bijeenkomsten worden de 
lessen geëvalueerd en ervaringen gedeeld. 
 

Kwaliteit 
Door middel van een zogenaamd tip-topformlier geven scholen hun mening.  
Zij kunnen hierop ook de verbeterpunten aangeven. Deze worden dan in het 
lesprogramma opgenomen. De tip-topformulieren geven ook een aanwijzing welke 
onderdelen bijzonder gewaardeerd worden. Wij zijn attent op nieuwe ontwikkelingen. 
Zo zijn Elisa en Christine naar een landelijke bijeenkomst geweest van de Stichting 
voor het gehandicapte kind (NSGK). Deze stichting probeert landelijk gastlessen 
ingebed te krijgen bij de scholen. Hiertoe heeft de stichting een programma 
ontwikkeld. Dit programma kunnen scholen aanvragen. Eind december was het 
programma nog niet beschikbaar maar de verwachting is dat dit in 2013 gaat 
gebeuren. Er is ook een website van het NSGK waarin alle organisaties die dit soort 
gastlessen geven genoemd staan. Ons project staat hier ook bij. 
 

De Gastlessen.  
Gedurende het jaar 2012 zijn er 12 gastlessen gegeven. Hiervan werd één les 
gegeven in Lichtenvoorde. 
De overige lessen vonden 
plaats op de scholen in 
Berkelland. In totaal 
hebben wij 300 leerlingen 
bereikt. De reacties zijn 
hartverwarmend en de 
lessen worden als zeer 
leerzaam beschouwd.  
 

Materialen 
De materialen die in de les 
gebruikt worden, dienen te worden onderhouden. Vooral de rolstoelen, die oud en 
niet veilig zijn waren aan vervanging toe.  
De commissie heeft een projectaanvraag ingediend bij het Coöperatie Fonds van de 
Rabobank.  
Op 19 november werd het scholenproject gepresenteerd voor een volle zaal 
belangstellenden en werd onze inzet beloond met een toekenning van het bedrag 
van 7000,00 euro. Hiervoor kunnen nieuwe rolstoelen worden gekocht.  
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Commissie Vervoer. 
 
Ook in dit verslagjaar heeft de commissie twee leden, te weten Ans ten Harkel en 
Lidy van de Water. 
 
 Vorig jaar heeft een student van de Hogeschool Windesheim in Zwolle  een 
inventarisatie gemaakt van de knelpunten van het leerlingenvervoer en knelpunten 
hierin voor de leerlingen die naar  de Leeuwerikschool, een school voor zeer moeilijk 
lerende kinderen, en de Diekmaatschool, een school voor moeilijk lerende kinderen 
in Neede gaan. 
Dit onderzoek is afgerond in het voorjaar van 2012 en er kwamen aanbevelingen uit, 
voor de ouders, school en de gemeente. Het rapport van dit onderzoek is verstuurd 
naar zowel de gemeente Berkelland, B&W, de ambtenaar die is belast met het 
leerlingenvervoer, en naar de beide scholen die meegewerkt hebben aan dit 
onderzoek.  
 
In de zomer hebben we afscheid genomen van Ans ten Harkel, omdat zij het rustiger 
aan wilde doen. Ans bedankt voor al je inzet voor de commissie vervoer. 
Ans zat voor de commissie vervoer in de gebruikersgroep van de Regiotaxi 
Gelderland/Achterhoek en woonde de vergaderingen bij. 
In deze bijeenkomsten is met name gesproken over de nieuwe aanbesteding  m.i.v. 
2013 van de Regiotaxi en de nieuwe bussen die aangeschaft gaan worden en m.i.v. 
1 januari 2013 gaan rijden. 
Ans heeft ook afscheid genomen van de gebruikersgroep. 
De heer Jan Jansen uit Borculo heeft zich aangemeld om als gebruiker van de 
regiotaxi op persoonlijk titel in de gebruikersgroep te zitten. 
Het bestuur heeft hier kennis van genomen en heeft de heer Jansen uitgenodigd om 
kennis te maken met het bestuur in een bestuursvergadering. De heer Jansen wil 
onze vragen/opmerkingen en eventuele suggesties meenemen naar de 
vergaderingen van de gebruikersgroep. 
 
Lidy is op dit moment vanuit het GPB de contactpersoon voor de gebruikersgroep. 
 In november is zij geïnformeerd over de veranderingen van de Regiotaxi m.i.v. 1 
januari 2013. Halverwege december hebben alle pasjeshouders de informatie en het 
nieuwe pasje thuisgestuurd gekregen. 
Een aantal veranderingen zijn: -nieuwe vervoerders, -een nieuw, beter toegerust 
callcenter, -toegankelijker bussen met lagere instap, -splinternieuwe bussen die op 
schonere brandstof namelijk “groen” gas rijden. Ook worden de reizigers beter 
geïnformeerd over het verloop van de rit door onder andere een beeldscherm in 
bijna alle bussen, en de mogelijkheid om op rekening te reizen.  
Allemaal positieve punten. We hopen dat de overgang van oud naar nieuw goed 
verloopt. We houden de vinger aan de pols. 
De regiotaxi kostte € 0,55 per zone en dat wordt m.i.v. 1 januari 2013 € 0,65 per 
zone voor mensen uit Berkelland met een Wmo-indicatie. Voor mensen zonder Wmo-
indicatie geldt een hoger tarief, nl. 2 euro per zone. 
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De Gemeente Berkelland heeft veel pasjes (ongeveer 1100) ingaande 1 januari 2013 
ingetrokken omdat men te weinig of geen gebruik makten van de regiotaxi. 
Het GPB heeft de Welzijnsraad, dit is de opvolger van de Wmo-raad, gevraagd hier 
aandacht voor te hebben, omdat wij het met de gang van zaken niet eens zijn en wij 
graag uitleg willen waarom deze passen ingenomen zijn, wat de beweegredenen zijn 
en of dit een pure bezuiniging is. 
Het GPB heeft een andere zienswijze dan de gemeente over het vervoer met de 
regiotaxi. Ook het schrappen van meereisende gezinsleden waardoor deze het veel 
duurdere zonetarief moeten betalen, is het GPB het niet mee eens. 
 
De commissie vervoer heeft de klachten die er binnen kwamen over de regiotaxi 
verwezen naar de regiotaxi zelf of naar het klachtenformulier van de regiotaxi.  
Zij hoopt dat deze klachten dan ook daadwerkelijk worden ingediend.  
Navraag toonde echter dat veel klachten niet officieel via de juiste weg zijn ingediend 
en men vaak al voldoende had met een luisterend oor. Helaas komen onzes inziens 
daardoor veel serieuze klachten niet op de juiste plek.  
 
Op 19 september heeft het GPB een toertocht gehouden voor scootmobielers in 
Borculo. 
Een verslag hierover vindt u hierna. 
 
 
 
 
Met mijn pen in de hand mag ik u lezer een moment meenemen tijdens een 
scootmobiel tocht door een gedeelte van de gemeente Berkelland. 
Werd gevraagd voor deze tocht, 
Hier houd ik wel van, ff kort door de bocht! 
Het weerbericht in de ochtend bekeken, 
maar niet bezweken. 
Voor het misschien te vallen water, 
dat is immers een zorg voor later. 
Om half 1 kwam Lidy me halen,  
het was buiten behoorlijk fris, maar de zon begon te stralen. 
En zo samen op weg met Borculo als doel 
met het ultieme scootgevoel. 
De start was bij ‘t Hof in Borculo om half2, 
Er gingen 12 medescooters mee. 
Als begeleiding op de fiets Cor en Harrie, 
Van Harting-Bank had de bezem wagen regie.   
Via mooie omwegen was Erve-Brooks ons doel. 
Onderweg mooie luchten, een reiger-zon-genieten,  
al was de temperatuur behoorlijk koel. 
Dus was een warm kopje thee of koffie zeer welkom. 
Tijdens dit gebeuren verving de zon ons door regen. 
Dat was beslist geen zegen. 
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Poncho’s over de jassen zodat de regen ons niet op de huid zou verrassen. 
En zo gingen we weer toerend door Berkellands mooie dreven, 
Ook een regenboog, koeien en dartelende paarden kwamen we tegen. 
Zo richting einde van deze toer middag, en terug denken met een lach. 
En vanuit de wolkenregen traan, 
naar huis, en daar lekker de kachel aan. 
 
Tegen de deelnemers zeggen we dank je wel dat je er was. 
Wie weet tot de volgende keer, en een hartelijk Good-goane. 
Een hartelijke dank aan de organisatoren en uitzetters van deze tocht: 
Harrie Bruil en Cor Dekker van het Gehandicapten Platform Berkelland. 
En aan de bezem wagen (bus) met Dick …die bij pech, accu’s die niet top waren 
achter ons aan bleef rijden en de helpende hand was namens de firma Harting-Bank.  
 
Margreet Veldkamp. 
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Commissie PR 
 
De commissie PR verzorgt de publiciteit/persberichten voor het bestuur, de 
commissies en de werkgroepen die bijeenkomsten organiseren. Tevens is zij 
aanwezig bij evenementen.  
 
De commissie PR ook in 2012 bezig geweest met het werven van vrijwilligers voor de 
verschillende functies binnen het Gehandicapten Platform.  
De PR-commissie houdt hiervoor een tweetal vacatures op de website van het 
Vrijwilligers Informatie Punt (VIB) actueel. 
 
De commissie zorgt ook voor het actueel houden van gegevens over het GPB. 
 
De commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen website: 
www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl.  
 
Begin december hebben alle vrijwilligers van het platform deel kunnen nemen aan 
een vrijwilligersbinding/saamhorigheidsdag. Dit om de vele vrijwilligers binnen de 
verschillende onderdelen van het gehandicaptenplatform met elkaar in contact te 
brengen en te bedanken voor het vele werk dat verzet is het afgelopen jaar, voor het 
Gehandicapten Platform Berkelland. Daarnaast om de vrijwilligers een hart onder de 
riem te steken, omdat zij opkomen voor de burgers van Berkelland en zich niet 
gehoord voelen door de ambtenaren van de Gemeente Eibergen. 
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Financieel overzicht 2012    (tevens afrekening gemeente) 

 
Omschrijving begroting 2012 werkelijke uitgaven 
2012 
Vergaderingen 700,00 303,50 

Reiskosten 400,00 203,10 

Bestuur en commissies 300,00 100,40 

 

Bureaukosten 1.475,00 783,19 

Declaraties (bestuurs)leden  725,00 200,00 

Organisatiekosten 550,00 382,91 

Kopieerkosten 150,00   74,68 

Abonnementen (vakliteratuur, website)   50,00 125,60 

 

Aktiviteiten 1.225,00 840,29 

Bijeenkomsten met achterban 350,00  0,00 

BTB-commissie 250,00 223,55 

ScholenProject 250,00 335,56 

Jaarverslag 150,00  0,00 

Commissie Vervoer 150,00 131,35 

PR-commissie   75,00 149,83 

 

Deskundigheidsbevordering    50,00   69,95 

2 studiebijeenkomsten voor 3 personen  50,00   69,95 

 

Representatie 150,00 420,00 

Vrijwilligers 150,00 420,00 

 

Overige kosten 200,00 103,62 

Overige kosten 200,00 103,62 

 

Saldo 31-12-2012  1.279,45 

 

Totaal kosten 3.800,00 3.800,00 
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Vrijwilligers  
 
Op 31 december waren volgende vrijwilligers actief in de commissies van het GPB: 
 
Bestuur 
Dhr. Cor Dekker Eibergen Voorzitter 
Dhr. Martin Louwers Eibergen Secretaris 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen Penningmeester 
Dhr. Wim Jansen Borculo 
Mvr. Christine Peter-Konings Eibergen 
 
WMO 
Dhr. Cor Dekker Eibergen Voorzitter 
Mvr. Christine Peter-Konings Eibergen 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen 
 
BTB 
Dhr. Wim Jansen Borculo Voorzitter  
Dhr. Arie van Ommeren  Eibergen Secretaris 
Dhr. Rudi van de Esschert Geesteren Adviseur 
Dhr. Henry Hennink  Borculo  
Dhr. Henk Jansen Neede 
Dhr. Bernard Kormelink  Eibergen 
Dhr. Huib Ras  Eibergen 
Dhr. Antoon van der Velde  Eibergen 
 
Scholen 
Mvr. Christine Peter-Konings Eibergen Voorzitter 
Dhr. Harrie Bruil Beltrum 
Mvr. Elisa Hermus Eibergen 
Mvr. Wil Hummel Eibergen 
Dhr. Wim Jansen Borculo 
Dhr. Koos  Sluiter Eibergen 
Dhr. Ivy Vriezen Eibergen 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen 
Mvr. Roelie Wessels Eibergen 
 
Vervoer 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen  Voorzitter  
 
PR 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen  Voorzitter 
Dhr. Cor Dekker Eibergen 
Dhr. Gerrit Jonge Poerink Eibergen Websitebeheer 
 
 
 
 


