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Bereikbaarheid van de Stichting Gehandicapten Platform Berkelland (GPB) 
 
Postadres: 
Gehandicapten Platform Berkelland, 
Hofrichterstraat  1, 
7151 MC Eibergen. 
 
E-mail: gpb@gehandicaptenplatform-berkelland.nl  
 
Internet: www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl 
 
Telefoon contactpersoon: 0545-473571 
 

mailto:gpb@gehandicaptenplatform-berkelland.nl
http://www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl/
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Jaarverslag 2014: 
 
Inleiding: 
Of het nu gaat om een chronische ziekte, lichamelijke, verstandelijke of psychische 
beperking, het Gehandicapten Platform Berkelland (GPB) 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 over en met welke 
activiteiten zij invloed hebben uitgeoefend op de kwaliteit van leven voor mensen 
met beperkingen in Berkelland. 
 
Het bestuur: 
De samenstelling van het bestuur bestond in 2014 uit: een voorzitter, penningmeester, 
secretaris en de voorzitters van de verschillende commissies. 
Het bestuur vergaderde in 2014 acht keer om praktische- en financiële  redenen in 
het Kulturhus ‘t Spieker in Eibergen. 
Tijdens deze vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan de orde en 
informeren de commissievoorzitters elkaar over het doen en laten binnen hun 
commissie. Ook komt de actuele stand van “onze” financiën aan bod. 
Verder wordt er regelmatig overlegd met ambtenaren en instanties. 
  
Opvallend in 2014 waren volgende onderwerpen onder verantwoordelijkheid  van de 
diverse commissies: 
* Begin maart werd een bezoek gebracht aan het callcenter van de Regio Achterhoek in 

Enschede. 
* Begin maart een bijeenkomst in de Radstake te Heelweg over het onderwerp 

“sociaal isolement” Deze bijeenkomst werd door twee bestuursleden bezocht. 
* Op 22 mei 2015 is er een bijeenkomst over de Regiotaxi Achterhoek in Arnhem. 
* In de maand mei zijn er gesprekken geweest met bijna alle politieke partijen. Daarbij is 

ook gesproken over wat het GPB is en over hetgeen het GPB doet. Opvallend bij deze 
gesprekken was de onbekendheid  van het GPB bij de politieke partijen. 

* In juni werd een bijeenkomst over de Voormekaarteams bezocht. Doordat allerlei vragen 
door elkaar werden geroepen, werd het een “rommelige bijeenkomst” 

* In september is het GPB naar de afscheidsbijeenkomst van burgemeester Hein Bloemen 
geweest. 

* Eind september heeft een gesprek plaats gehad met wethouder Scharenborg over de 
decentralisaties. Gebleken is tijdens dit gesprek dat het GPB en de wethouder 
verschillend denken over deze kwestie. Er is vanuit de gemeente geen behoefte aan 
verder overleg. Dit loopt allemaal via de Welzijnsraad. 

* Op 3 oktober heeft het GPB een stand ingeruimd op de 50+ beurs bij Prinsen in Haarlo 
* In diverse gesprekken en bijeenkomsten werd stilgestaan bij de problemen rond de 

regiotaxi. De huidige vervoerder stoptte midden 2014. Daarna moet er een tijdelijke 
voorziening komen omdat er een nieuwe aanbesteding komt per 01 januari 2017. 
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* Op 26 november was er een bijeenkomst over de Regiotaxi Achterhoek. Daarbij waren 
vertegenwoordigers van de vervoerder alsmede van het call-center. Als voornaamste 
klacht kwam naar voren dat tijdens de rit de rolstoelen niet altijd worden vastgezet. 

* Op 28 november hebben we een gesprek gehad met Wethouder Joke Pot over de 
Gehandicapten Parkeer Plaatsen. 

* De bijeenkomst in zaal Kerkemeijer in Borculo over de HH-1 werd door ons bezocht. 
* Een bijeenkomst over Huishoudelijke Hulp HH-1 en HH-2 in Eibergen (De HUVE) werd 

door ons bezocht. 
* Tijdens het kerstconcert van muziekvereniging Euphonia mocht het GPB vertellen wie wij 

zijn en wat wij doen. Dit verhaal werd met dia’s ondersteunt. De opbrengst van de 
jaarlijkse collecte tijdens dit concert was bestemd voor het GPB. 

 
 
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.  
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Commissie BTB: 
 
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 commissie BTB zet zich in voor een BTB-beleid ten behoeve van mensen met een 
beperking in de gemeente Berkelland. 
 
Werkgroep Toegankelijkheid. 
 
Inleiding: 
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. Daarbij 
is speciaal aandacht voor mensen met beperkingen. De werkgroep onderzoekt 
gesignaleerde problemen en bespreekt deze met de gemeentelijke dienst Beheer en 
Onderhoud en/of andere verantwoordelijke instanties en doet voorstellen om de 
problemen op te lossen. Toegankelijkheid gaat niet allen om gebouwen en 
infrastructuur. 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 
en aanleg van straten en bij bouw -of renovatieprojecten. 
 
Samenstelling: 
In 2014 bestond de commissie BTB uit 8 leden. 
 
Vergaderingen 2014: 
In 2014 vergaderde de commissie BTB zes keer en wel op:  
09 januari, 06 maart, 01 mei, 03 juli, 04 september en 26 november  
 
Afgehandelde projecten: 
De gehandicaptenparkeerplaats bij de HEMA in Borculo is aangelegd. 
De situatie in de Koppeldijk in Borculo is goed aangepast. 
De oprit tegenover de katholieke kerk (in Eibergen) naar de parkeerplaats is 
aangepast. 
De parkeerplaatsen voor gehandicapten bij het Ariënshuis in Borculo zijn aangepast. 
Deze waren te smal. 
 
Niet afgehandelde projecten:  
Verplaatsing van het hekwerk bij de huisartsenpost bij het Arienstehuis in Borculo. 
Een betere toiletvoorziening voor gehandicapten tijdens de kermis in Borculo. 
Straatnaambordjes in de nieuwbouwwijk op het voormalige KTV-terrein. 
Het openbare toilet in Eibergen (bij het pand waar voorheen de VVV was gevestigd) 
is altijd afgesloten. Een oplossing zou kunnen zijn dat de deur voorzien wordt van 
een zogenaamd Euroslot. 
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Contacten met gemeente: 
Er is dit jaar een tweetal keren een rondgang geweest met ambtenaren van de 
gemeente. De oorzaak is gelegen in langdurige ziekte van ons belangrijkste 
contactpersoon. 
In de laatste week van februari is met name tijdens de rondgang door Eibergen 
gewezen op opstaande tegels in de Grotestraat. 
De tweede rondgang was in de eerste week van november. Ook deze keer was er 
een goede voorbereiding gedaan door leden van de BTB-commissie.   
 
Continuïteitsactiviteiten: 
De BTB-commissie houdt een meldpuntfunctie voor vragen, opmerkingen of klachten 
die binnenkomen. Dit kan tegenwoordig ook via de website van het GPB.  
Verder blijven wij deelnemen aan klankbordgroepen en zorgen wij ervoor dat de 
deskundigheid van de leden van de BTB-commissie op peil blijft door het volgen van 
cursussen. 
 
Voorlichting: 
De BTB-commissie verstrekt voorlichting over haar werkzaamheden via flyers die op 
diverse plaatsen in de gemeente aanwezig zijn. Daarnaast via de afdeling bouw- en 
woningtoezicht van de gemeente Berkelland. Ook wordt voorlichting gegeven 
wanneer via telefoon of e-mail een verzoek daartoe binnenkomt. 
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 Commissie scholen: 
 
Doelstelling: 
De Scholencommissie heeft als doel om 
gastlessen te verzorgen op basisscholen in de 
gemeenten Berkelland en Oost-Gelre rondom 
het thema 'leven met een beperking'.  Het 
project geeft informatie door middel van 
ervaringslessen aan leerlingen en leerkrachten 
met als doel het creëren van begrip voor, en 
het rekening houden met mensen met een 
beperking. Het programma is speciaal gericht 
op de groepen 7 en 8 van de Basisschool.  
 
In Nederland wonen bijna 17 miljoen mensen, waarvan er 2 miljoen een beperking 
hebben. Veelal zien we deze mensen als zielig en niet volwaardig. Dit project vestigt 
vooral de aandacht op de mogelijkheden die mensen, ondanks hun beperking, nog 
ter beschikking hebben. Door tijdens de lessen het accent te leggen op gedeelde 
ervaringen, willen we begrip creëren tussen leerlingen en mensen met een 
beperking.  Het is de bedoeling dat de les bijdraagt aan de acceptatie van het 
'anders' zijn. Wat zijn nu eigenlijk hun fysieke beperkingen en welke beperkingen 
worden hen door de maatschappij opgelegd?  
 
Gastlessen: 
In het jaar 2014 hebben we 12 gastlessen gegeven op 10 verschillende scholen in de 
gemeenten Berkelland en Oost-Gelre. In 2014 is er besloten om de gastlessen niet 
alleen meer in de gemeente Berkelland aan te bieden, maar ook in gemeente Oost-
Gelre. Hier hebben 2 scholen gebruik van gemaakt, namelijk één in Groenlo en één 
in Lichtenvoorde. De gastlessen zijn gegeven in de groepen 7 en 8. Op één school 
hebben we een  gastles verzorgd in groep 6.   
Via deze lessen hebben we in totaal ca. 350 leerlingen kunnen bereiken.   
 
Vrijwilligers: 
Op dit moment zijn er 10 vrijwilligers actief voor de 
scholencommissie, waarbij 3 vrijwilligers de commissie ook 
administratief ondersteunen. In de praktijk betekent dit dat 
één vrijwilliger voorzitter is van de scholencommissie, één 
vrijwilliger verantwoordelijk is voor de financiën en één 
vrijwilliger de planning en coördinatie van de gastlessen voor 
haar rekening neemt.  
De scholencommissie komt elk jaar ca. 4 keer bij elkaar om 
nieuwe ontwikkelingen te bespreken en de kwaliteit van het 
materiaal en de gastlessen te waarborgen.  
Helaas hebben wij het afgelopen jaar afscheid genomen van 
twee vrijwilligers, namelijk Wil Hummel en Roelie Wessels. 
Wij danken hen hartelijk voor hun inzet.  
Gelukkig was er ook nieuwe aanwas. Er zijn het afgelopen 
schooljaar twee nieuwe vrijwilligers opgeleid als gastdocent, 
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namelijk Jolanda Bikkel en Eefje Broertjes  Wat bijzonder leuk is, is dat één 
vrijwilliger (Jolanda) een hulphond in opleiding heeft. Dit geeft een extra dimensie 
aan de gastles en wordt als bijzonderervaren door de leerlingen. 
Natuurlijk zijn meer vrijwilligers altijd welkom.  
Hoe meer vrijwilligers er namelijk zijn, hoe meer gastlessen er kunnen worden 
verzorgd.   
 
Kwaliteit: 
De kwaliteit van de gastlessen wordt gewaarborgd door het reflecteren m.b.v. 
TipTop formulieren.  Na een gegeven gastles geven de leerkracht en leerlingen hun 
tips en tops door m.b.v. deze formulieren. Over het algemeen kunnen we zeggen dat 
de gastlessen als heel waardevol worden beschouwd en dat de leerlingen er veel van 
opsteken. Niet alleen is er aandacht voor verschillende zichtbare beperkingen, ook 
wordt er bewust aandacht geschonken aan onzichtbare beperkingen.  Daarnaast 
wordt er tijdens de lessen ook aandacht besteed aan het onderwerp pesten. 
Wij zijn als scholencommissie aangesloten bij de Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind (NSGK). Zij organiseren elk jaar een voorlichtingsdag voor 
gastdocenten. Ook dit jaar hebben twee van onze gastdocenten (Ivy Vriezen en Eefje 
Broertjes) deze dag bezocht. Op deze dag werd er speciaal aandacht besteed aan 
psychische en verstandelijke beperkingen en aan discriminatie cq. vooroordelen.  Via 
een verslag zijn alle gastdocenten hiervan op de hoogte gebracht en is waar nodig 
het lesprogramma aangepast.  
 
Materiaal: 
Het materiaal dat tijdens de lessen wordt gebruikt, dient onderhouden te worden. 
Hier zijn uiteraard kosten aan verbonden.  In 2013 zijn er 11 nieuwe rolstoelen in 
gebruik genomen en die worden tot op dit moment nog met veel plezier gebruikt. 
Regelmatig worden deze rolstoelen nagekeken en onderhouden.  
Het afgelopen jaar was  wat kleiner materiaal aan vervanging toe, er zijn bijv. 
nieuwe blinddoeken en ballen gekocht. Ook wordt het materiaal in de voeldoosjes 
vervangen voor nieuw/moeilijker materiaal.  
 
Financiën: 
Het scholenproject ontvangt geen 
gemeentelijke subsidie. Daarom wordt voor 
iedere gastles een financiële 
tegemoetkoming in de onkosten gevraagd 
van € 30,00. Dit bedrag is met € 5,00 
verhoogd ten opzichte van vorig schooljaar. 
Dit komt met name door de grotere 
afstanden die worden overbrugd om de 
scholen in de gemeente Oost-Gelre te 
bezoeken.   



 - 10 - 

De bijdrage van € 30,00 wordt dus o.a. gebruikt voor een reiskostenvergoeding van 
de gastdocenten. Daarnaast wordt het bedrag gebruikt voor het onderhoud van de 
materialen.  
 
Tot slot:  
De Scholencommissie is er bijzonder attent op om bij te blijven met nieuwe 
ontwikkelingen wat betreft het geven van gastlessen rondom het thema 'leven met 
een beperking'. Ook het aankomende jaar zal zij proberen om het programma 
vernieuwend en bij de tijd te houden, zodat leerlingen en leerkrachten geboeid zullen 
worden en er meer begrip ontstaat voor mensen met een beperking.  
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 Commissie Wmo. 

Deze commissie van het Gehandicapten Platform 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. 

Decentralisaties:  
Het jaar 2014 stond in de voorbereidingen van de  3D-transities, voor de Wmo, de 
Jeugdwet en de Participatie wet.  
Wij hebben schriftelijk gereageerd op het beleidsplan 3D en de bijbehorende 
concept-verordeningen. Enkele van onze reacties zijn in de verordening opgenomen. 
Daarnaast is er ingesproken bij de Gemeenteraad en de Commissie Sociaal van de 
gemeente Berkelland. Ook hebben wij deelgenomen aan de hoorzitting op 30 
september 2014.  

Burgerparticipatie 
Wij hebben het College aangeschreven om aandacht te vragen voor de 
burgerparticipatie. In de Wmo 2015 wordt het belang van deze participatie in de wet 
vastgelegd. Vooral het betrekken van belanghebbende burgers vooraf bij het beleid 
wordt in artikel 2.1.3 van de nieuwe Wmo 2015 uitdrukkelijk benoemd. 
Op 29 september 2014 is over dit onderwerp een gesprek geweest met de 
verantwoordelijk wethouder Leo Scharenborg. Dit heeft niet geleid tot de 
mogelijkheid om onze ervaringsdeskundigheid beleidsmatig in te zetten. De keuze 
door B & W is om advies te vragen aan de Welzijnsraad.  

Welzijnsraad: 
De Welzijnsraad anno 2014 draait nog steeds op de verordening Wmo-raad van 13 
maart 2007. Kenmerk hiervan is dat de raad is samengesteld uit een 
vertegenwoordiging van doelgroepen. De samenstelling van de huidige Welzijnsraad 
bestaat uit personen die op persoonlijke titel zitting hebben in de raad. De functie 
van de raad om de belangen van de burgers inzichtelijk te maken en vanuit 
ervaringsdeskundigheid advies te geven wordt hiermee verlaten. Wij als platform 
hebben vele malen initiatief genomen om aandacht te vragen voor het belang en de 
wettelijke opdracht belanghebbende burgers bij het adviesbeleid te betrekken. Tot 
heden is de relatie met de Welzijnsraad weinig functioneel. 

Mantelzorg: 
Het GPB heeft een advies uitgebracht aan de Welzijnsraad inzake het 
mantelzorgcompliment. Dit is samen met het adviezen van de Locale Commissies 
Ouderen tot een advies verwerkt. Dit gezamenlijk advies is aangeboden aan B & W. 
Daarnaast is door het GPB een zelfstandig advies uitgebracht aan B & W.  

Contacten: 
In 2014 zijn er contacten gelegd met het Voormekaar-team.  
Er zijn voorlichtingen bijgewoond en er zijn individuele contacten gelegd met dit 
team.  
Christine Peter is deelnemer geworden van de Locale Commissie Ouderen Eibergen. 
Dit om binnen de gemeente te kunnen samenwerken waar dat nuttig is. 
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Gemeente raad: 
De commissie heeft in het voorjaar van 2014 alle fracties van de politieke partijen 
bezocht. Dit om met elkaar van gedachten te wisselen over de komende 
decentralisatie. Een belangrijk punt hierin betrof de aandacht voor de samenwerking 
met de zorgaanbieder Sensire. B & W hadden een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met deze zorgaanbieder. Dit had tot gevolg dat een zorgaanbieder het 
beleid kon meebepalen. Dit leek ons ongewenst. Het betreft hier een mogelijke 
financiële belangenverstrengeling en dit leek ons niet juist.  
Per 1 januari 2015 werd deze samenwerking dan ook verbroken.  
Wij hebben goede contacten kunnen leggen met de leden van de gemeenteraad. 
 
Huishoudelijke hulp: 
In Berkelland is besloten om de HH1 te beëindigen. Wij hebben via een brief aan de 
gemeenteraad duidelijk gemaakt dat het GPB niet achter dit besluit kan staan. Wij 
hebben alle begrip voor de bezuinigingen maar zijn van mening dat deze gezocht 
moeten worden in minder bureaucratie, tegengaan van verspilling, in platte 
organisaties werken, en niet in de uitvoerende zorg. 
In 2015 zullen wij aandacht besteden aan de ontwikkeling en gevolgen van dit 
besluit. 
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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 zorgt ook voor het actueel houden van gegevens over het GPB. 
Tevens is zij aanwezig bij evenementen en zorgt zij voor het actueel houden van 
gegevens in de folder van het Platform en de verspreiding hiervan bij de huisartsen, 
fysiopraktijken, bibliotheken e.d. In het najaar is de folder geheel geactualiseerd. 
De commissie PR heeft de publiciteit verzorgd in kranten, sociale media en 
Berkelland FM over de toertocht voor scootmobielen in Eibergen op 17 juli.  
 
De commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen website: 
www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl. De afzonderlijke commissies zijn zelf 
verantwoordelijk voor de informatie op de betreffende webpagina. Wijzingen worden 
zo spoedig mogelijk doorgegeven aan Gerrit Jonge Poerink onze websitebeheerder 
die dan ook in staat is om zelfs vanaf zijn vakantieadres ergens in Afrika de gegevens 
te wijzigen of bij te werken.  
 
19 Januari hebben alle vrijwilligers van het Platform deel kunnen nemen aan een 
vrijwilligerbindings-/saamhorigheidsdag. De doelstelling van zo’n happening is om de 
vele vrijwilligers binnen de verschillende onderdelen van het Gehandicapten Platform 
met elkaar in contact te brengen en te bedanken voor het vele werk dat zij verzet 
hebben het afgelopen jaar voor het Gehandicapten Platform Berkelland.  Daarnaast 
om gedemotiveerde vrijwilligers een hart onder de riem te steken, omdat zij 
opkomen voor de burgers van Berkelland en zich niet altijd gehoord voelen door de 
ambtenaren van de gemeente Berkelland. 
Deze middag hebben wij door een twee vrijwilligers van het GPB, die ook vrijwilligers 
is zijn bij het Brandweermuseum in Borculo, een rondleiding gehad in het 
Brandweermuseum. Deze middag hebben we afgesloten met een gezellige gourmet 
in Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo. 
 

Begin oktober hebben we een kraam gehuurd op de Informatiemarkt 50+ in Haarlo. 
Een markt met veel kramen met allerlei informatie die betrekking hebben op de 
ouderwordende mens, georganiseerd door een werkgroep van de Seniorenraad. 
Er is veel belangstelling voor geweest bij onze kraam. Veel mensen hadden vragen 
over het stopzetten van de huishoudelijke hulp m.i.v. i januari 2015, deze mensen 
konden we rechtstreeks doorsturen naar de Voormekaarteams die ook een kraam 
hadden op deze markt. Ook waren er veel vragen en meldingen over de 
toegankelijkheid van bijv. straten, trottoirs in-, uit- en opritten, deze konden 
rechtstreeks behandeld worden door BTB-commissieleden.  Veel vragen waren er 
ook over de Regiotaxi en het invoeren van de € 60,00 eigen bijdrage om in 
aanmerking te komen voor een pasje van de Regiotaxi. De nieuwe burgemeester, 
Joost van Oostrum, heeft ook met belangstelling geïnformeerd naar ons platform.  
We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de burgemeester uit te 
nodigen om een keer een gastles “Leven met een beperking” van het platform bij te 
wonen. Deze uitnodiging heeft hij aangenomen. In het verslagjaar 2015 meer 
hierover.                                           
 

http://www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl/
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Onder verantwoordelijkheid van de commissie heeft het GPB tijdens het kerstconcert 
van muziekvereniging Euphonia uitleg gegeven over het doen en laten van de 
stichting met als doel een collecte in de pauze waarvan de opbrengst ten goede zou 
komen aan het GPB. 
We zijn Euphonia dankbaar dat we van deze mogelijkheid gebruik mochten maken 
om zo een donatie van € 425,-- in ontvangst te nemen. 
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Commissie Vervoer: 
 
In dit verslagjaar bestaat de commissie maar uit één persoon. Veel werk van de 
commissie vervoer is in dit verslagjaar gedaan door een aantal wisselende 
bestuursleden, omdat deze commissie op zoek is naar leden die zich in willen zetten 
voor het vervoer voor mensen met een beperking. 
 
De gemeente heeft eind 2012 gekozen om m.i.v. 1 januari 2013 van ongeveer 1100 
mensen de pasjes voor de Regiotaxi in te trekken, omdat zij te weinig of geen 
gebruik maakten van de Regiotaxi. 
Duidelijk was dat de gemeente er voor had gekozen om m.i.v. 1-1-2014 nog meer 
beperkingen op te werpen door de pasjeshouders te verplichten om een 
Regiotaxipasje te kopen voor een bedrag van € 60,00 pp om voor de goedkope 
ritprijs (€ 0,65 per zone) te kunnen reizen en voor de niet pasjeshouders de ritten 
duur (€ 2,00 per zone) te maken. Het GPB heeft duidelijk aangegeven dat wij het 
hier niet mee eens zijn. 
 
Reizigerspanel Regiotaxi Achterhoek: 
Lidy van de Water zit voor het platform in het Reizigerspanel Regiotaxi Achterhoek. 
In het verslagjaar zijn er 5 bijeenkomsten geweest. 
In februari heeft het reizigerspanel in het Callcentrum in Enschede vergaderd en 
heeft een rondleiding gehad in de telefooncentrale van de Regiotaxi. 
In mei is er een Provinciale bijeenkomst in Arnhem geweest van alle reizigerspanels 
in Gelderland. Tevens was deze dag het Startsein scouten, een workshop 
Communicatie,  een oefening, paneldiscussie toekomst regiovervoer.  
Het Reizigerspanel is bezig geweest met de voorbereidingen van het organiseren van 
een bijeenkomst met de ambtenaren en politici in de Achterhoek met als thema 
“Basismobiliteit”. Deze bijeenkomst is afgelast wegens te weinig deelname en zal in 
de eerste helft van 2015 alsnog plaatsvinden. 
 
Halverwege 2014 is de vervoerder Willemsen de Koning er mee opgehouden, dit 
omdat zij veel minder ritten kregen dan te verwachten was bij de aanbesteding voor 
de Regiotaxi. 
Het Projectbureau van de Provincie Gelderland heeft hier een proces tegen 
aangespannen omdat zij vonden dat zij zich aan het contract moesten houden. Dit 
heeft Willemsen de Koning verloren. Het gevolg was een faillissement van ongeveer 
10 dochterondernemingen van Willemsen de Koning. Hierbij kwam het ook dat er 
geen Regiotaxi vervoerder meer was en dit een paar dagen stil heeft gelegen.  
Door een nieuwe aanbesteding m.i.v. 1-1-2015 zou Connection de nieuwe vervoerder 
worden. Deze vervoerder heeft het voor elkaar gekregen om ongeveer een half jaar 
eerder het Regiotaxi vervoer in de Achterhoek over te nemen. Logisch was het dat 
bij zo’n plotselinge ingreep weer de nodige startproblemen waren, die zo snel 
mogelijk opgelost werden.  
De personen die in het Reizigerspanel zitten zijn gaan functioneren als scout. 
Dit houdt in dat zij op een speciaal formulier bepaalde vragen moeten beantwoorden 
over de rit die zij maken met de Regiotaxi. Zij weten het beste wat er allemaal moet 
gebeuren. Gebleken is dat er onder de scouts met rolstoel, vaak dezelfde klacht 
hebben over het goed vastzetten van de rolstoel en de persoon die er in zit.  
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Basismobiliteit: 
Met ingang van 1 januari 2017, een jaar later dan oorspronkelijk gepland, worden de 
gemeenten in Gelderland weer verantwoordelijk voor de Regiotaxi. Nu is dat de 
provincie.  
Dit houdt in dat de gemeenten al het doelgroepenvervoer als Wmo (regiotaxi, 
dagbesteding, dagopvang), de jeugd, het leerlingenvervoer, het WSW vervoer en OV 
reizigers (=aanvullend OV vervoer) al het gemeentelijke vervoer moeten regelen. Dit 
wordt genoemd “Basismobiliteit”. Door ritten te combineren blijft het betaalbaar voor 
reizigers en gemeenten. Dit is weer zo’n bezuinigingsronde. Het GPB lijkt dit 
vooralsnog een onmogelijke opgave. Alle doelgroepen bij elkaar vervoeren vraagt om 
problemen. Zowel het Reizigerspanel als het GPB houd zich hier mee bezig. 
 
Scootmobieltocht 
 
Op 17 juli hebben twee leden 
van het platform de jaarlijkse 
scootmobieltocht 
georganiseerd in Eibergen.  
Er deden 11 scootmobielers 
aan mee.  
 
 
 
Hieronder een verslag van een 
meerijdende scootmobieler. 
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Een scootmobiel - scoot - scoot - scoot, 
dat geeft zelfstandigheid, vrijheid; doet op allerlei manieren goed. 
Vanuit Eibergen ging de tocht dit keer,  
wat een feestje, vooral met dit mooie weer. 
Georganiseerd door de gehandicaptenraad 
die je bijstaat deze tocht, ja, ja met raad en daad. 
Twee fietsende begeleiders voor–achter en naast de groep, 
ze wijzen de weg, houden verkeer tegen en voorzien je van water en snoep. 
Tevreden togen we over mooie wegen 
en kwamen weer van alles tegen; 
Hardwerkende boeren op het land,  
prachtige bomen en bloemen, loerende poezen langs de waterkant. 
Een verdwaalde kieviet in de lucht,  
spelende zwaluwen; het lijkt wel een natuur klucht. 
Gezellig bij Fam. Ten Brinke op het terras gezeten  
om wat te drinken en heerlijke cake gegeten. 
Klein tipje Duitsland werd meegenomen 
om zo via de Kerkloolaan weer in Eibergen aan te komen. 
De chauffeur van Harting Bank genaamd Dick had weer veel schik. 
Hij reed met zijn bus achter de groep aan, 
en liet geen scoot met een beetje pech staan. 
Al met al enorm genoten, vaak in de lach geschoten. 
Dat is ook de bedoeling, van dit onderweg zijn. 
Deelnemers en helpers, dank je wel,  
Het was fijn. 

Margreet Veldkamp 
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Vrijwilligers: 
 
Op 31 december 2014 waren de 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 
 
BTB: 
Dhr. Wim Jansen Borculo Voorzitter  
Dhr. Martin Louwers 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 
Mvr. Eefje Broertjes Groenlo coördinator 
Mvr. Jolanda Bikkel Eibergen 
Dhr. Harrie Bruil Eibergen 
Mvr. Elisa Hermus Eibergen 
Dhr. Wim Jansen Borculo 
Dhr. Martin Louwers Eibergen 
Dhr. Koos  Sluiter Eibergen 
Dhr. Ivy Vriezen Beltrum 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen 
 
Wmo: 
Mvr. Christine Peter-Konings Eibergen Voorzitter 
Dhr. Cor Dekker Eibergen 
Mvr. Ans ten Harkel-Klein Bruinink Eibergen 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen 
 
Vervoer: 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen  Voorzitter  
 
PR 
Mvr. Lidy van de Water Eibergen  Voorzitter 
Dhr. Gerrit Jonge Poerink Eibergen Websitebeheer 
Dhr. Cor Dekker Eibergen 
 


