JAARVERSLAG 2015

Berkelland, juni 2016

Bereikbaarheid van de Stichting Gehandicapten Platform Berkelland (GPB)
Postadres:
Gehandicapten Platform Berkelland,
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Internet:
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Telefoon contactpersoon: 0545-473571
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Jaarverslag 2015:
Inleiding:
Of het nu gaat om een chronische ziekte, lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking, de stichting Gehandicapten Platform Berkelland (GPB) probeert op te
komen voor zaken die van belang zijn op de kwaliteit van leven voor iedereen met
beperkingen 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 2015 uit: een voorzitter, penningmeester,
secretaris en de voorzitters van de verschillende commissies.
Het bestuur vergaderde in 2015 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.
In 2015 is het bestuur negen maal in vergadering bij elkaar gekomen.
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.
In 2015 is uit naam van het gehandicaptenplatform een aantal malen advies
uitgebracht en hebben we geprotesteerd op het feit dat de welzijnsraad nog steeds
optrad op de verordening 2007 van de voormalige Wmo-raad en de nieuw
uitgebrachte verordening met betrekking op de Huishoudelijke hulp. In dit kader is
overleg geweest met de wethouder en de manager van de Voormekaar teams.
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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?
Bereikbaarheid:
Dit houdt in dat iedereen gelijkwaardig gebruik moet kunnen
maken van voorzieningen zoals vergaderruimte of toilet.
Samenstelling:
In 2015 bestond de BTB-commissie uit 7 leden.
Bernard Kormelink heeft in de tweede helft van 2015 besloten om te stoppen met
zijn werkzaamheden voor de BTB-commissie. Bernard bedankt voor je jarenlange
inzet voor het Gehandicaptenplatform.
Vergaderingen:
De BTB-commissie vergaderde in 2015 zes keer en wel op 8 januari, 5 maart,
7 mei, 2 juli, 3 september en 12 november.
Acties:
In het begin van het jaar hebben wij samen met de heer Schippers uit Eibergen
een rondgang gemaakt in een deel van het centrum van Eibergen.
De heer Schippers had een fotoboek samengesteld over problemen rond straatwerk,
aanwezige terrassen, slechte trottoirs en moeilijk begaanbare wegen voor mensen
met een rollator, rolstoel of scootmobiel.
Bij de start van deze rondgang gaf de heer Schippers aan dat hij dit fotoboek al aan
de wethouder had willen aanbieden, maar dat het er niet van was gekomen.
Wij spreken af, dat wij het fotoboek meenemen naar één van de gesprekken die de
BTB-commissie heeft met de gemeente.
In de herfst van 2015 hebben wij
ongeveer dezelfde rondgang gemaakt
met vertegenwoordigers van de
gemeente en wethouder mevr. J. Pot.
Tijdens deze rondgang zijn een aantal
knelpunten aangegeven die min of meer
samenhangen met de grote
opknapbeurt van het centrum van
Eibergen.
Bij de planning van de veranderingen rondom het oude gemeentehuis van Eibergen
is de commissie BTB betrokken geweest bij het bespreken van de tekeningen.
In de kernen Borculo en Neede zijn een aantal problemen aangekaart bij de
gemeente. Denk daarbij aan het aanleggen van parkeerplaatsen voor invaliden,
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de bereikbaarheid van winkels, het aanleggen van blindentegels en het
aanleggen van nieuw straatwerk.

VN-verdrag:
Met een beetje geluk zal in het begin van 2016 de Tweede en de Eerste Kamer het
VN-verdrag goedkeuren. Daarmee zal iedere gemeente er voor moeten zorgen dat
alle openbare gebouwen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met
een beperking.
Dat betekent niet dat alles direct moet worden aangepast, maar in alle plannen zal
met dit verdrag rekening moeten worden gehouden.
Winkeliers zullen eveneens verplicht worden (als dit bouwkundig mogelijk is) om hun
pand bereikbaar en toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.
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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.
In Nederland wonen bijna zeventien 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 2015 hebben we 11
gastlessen gegeven op 10 verschillende
scholen in de gemeenten Berkelland en
Oost-Gelre.
Er zijn 9 gastlessen
verzorgd in de Gemeente Berkelland en
2 gastlessen in de Gemeente OostGelre. In totaal hebben we op deze
manier ca. 285 leerlingen kunnen
bereiken. Helaas moesten er in 2015 twee gastlessen worden geannuleerd i.v.m.
ziekte van de gastdocenten, deze gastlessen zullen in het komende schooljaar
worden ingehaald.
Vrijwilligers:
Op dit moment zijn er 9 vrijwillige gastdocenten actief voor de scholencommissie,
waarbij 2 vrijwilligers de commissie ook administratief ondersteunen. In de praktijk
betekent dit dat Lidy van der Water voorzitter is van de commissie en de financiën
voor haar rekening neemt, terwijl Eefje Broertjes de planning en coördinatie van de
gastlessen voor haar rekening neemt. Daarnaast zijn er 2 vrijwilligers die hand- en
spandiensten verrichten, daar waar dit nodig is. De scholencommissie is in 2015 vier
keer bij elkaar geweest om nieuwe ontwikkelingen te bespreken en de kwaliteit van
het materiaal en de gastlessen te waarborgen.
Helaas hebben we dit jaar afscheid genomen van onze oprichtster/vrijwilligster
Christine Peter. Zij heeft besloten om haar pijlen te richten op een andere commissie
van het Gehandicapten Platform, namelijk de Wmo. Wij danken haar hartelijk voor al
het werk dat zij heeft verricht voor de scholencommissie. Zij was in 2010
medeverantwoordelijk voor de oprichting van de scholencommissie.
In 2015 hadden we helaas te maken met langdurige ziektes bij verschillende
gastdocenten, daardoor werd het des te belangrijker dat de scholencommissie zou
worden versterkt met nieuwe vrijwilligers.
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Er is een oproep gemaakt om nieuwe vrijwilligers te trekken. Deze is op verschillende
manier verspreid, bijvoorbeeld door plaatsing op de vrijwilligersvacaturebanken van
Gemeente Berkelland en Gemeente Oost-Gelre. Ook is de oproep verstuurd naar
verschillende verenigingen voor aangepast sporten in de omgeving. Op de valreep
van 2015 kregen wij hier een leuke reactie op. Dinès Betting reageerde naar
aanleiding van deze oproep en op dit moment neemt zij al met veel plezier deel aan
de gastlessen. Wij zijn heel blij met Dinès en hopen dat we in 2016 ons team nog
verder kunnen uitbreiden.
Hoogtepunten:
Een hoogtepunt van afgelopen jaar was het bezoek van
Burgemeester Van Oostrum aan de gastles op de
Daltonschool St. Joris in Borculo. Burgemeester Van Oostrum
was niet alleen aanwezig tijdens de gastles, maar deed ook
zelf mee. Ook was hij niet te beroerd om nog wat
nieuwsgierige vragen te beantwoorden. Hij gaf aan dat hij het
erg belangrijk vindt dat kinderen in aanraking komen met
mensen met een beperking en dat de kinderen zien dat zij
veel meer in huis hebben dan alleen hun beperking. Hij is dan
ook blij dat het Gehandicapten Platform Berkelland in de hele
gemeente gastlessen verzorgt.
De video-opnames van een gastles gegeven door Ivy, Eefje en Jolanda op de St.
Jozefschool in Lichtenvoorde was een ander hoogtepunt
in 2015. In het kader van hun project ‘Onbeperkt’ heeft
het Dela Goededoelenfonds deze opnames mogelijk
gemaakt. Dit project gaat over mensen met een
beperking, die vrijwilligerswerk doen. Het Dela
Goededoelenfonds heeft een videoportret gemaakt van
onze vrijwilligster Eefje Broertjes. Naast een mooie
indruk van het werk dat wij doen, heeft dit project het
Gehandicaptenplatform Berkelland een mooi geldbedrag
opgeleverd, namelijk een bedrag van € 1.750,00. Dit
geld wordt gebruikt voor een update van de website
van het platform. Hierbij de link naar het gemaakte filmpje:
https://www.facebook.com/delagoededoelenfonds/videos/1135176506516931/
Facebook:
In augustus 2015 is de scholencommissie gestart met een promotiecampagne van
hun werk. Er zijn onder andere 1500 visitekaartjes gedrukt. Aan het eind van elke
gastles krijgt iedere leerkracht en iedere leerling een visitekaartje. Op deze
visitekaartjes wordt verwezen naar onze nieuwe Facebookpagina, namelijk ‘Leven op
wieltjes’. Op deze pagina wordt na elke gastles een kort verslag geplaatst, samen
met enkele foto’s. Daarnaast kan men hier de laatste nieuwtjes, weetjes e.d. vinden
over ‘het leven met een beperking’.
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Kwaliteit:
De kwaliteit van de gastlessen wordt gewaarborgd door het reflecteren op de
gegeven gastlessen. In de loop van 2015 zijn we van de TipTop formulieren
overgestapt naar online evaluatieformulieren. Na een gegeven gastles, ontvangt de
leerkracht een link naar een online enquête. De leerkracht kan dit formulier samen
met zijn/haar leerlingen invullen. Het formulier omvat wat meer vragen dan het oude
TipTop formulier en het is daarnaast makkelijker om de antwoorden van de
evaluaties te vergelijken. Zo zien we sneller waar de schoen wrikt en waar we
verbeteringen zouden kunnen aanbrengen.
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.
Methode:
Wat leuk is om te vermelden, is dat de presentatie van de gastles het afgelopen jaar
compleet geüpdatet is. Zo is de scholencommissie gaan werken met het programma
Prezi in plaats van met PowerPoint. Dit maakt de gastles vernieuwend en flexibel.
Door gebruik te maken van Prezi is het mogelijk om de verschillende onderdelen
beter te verdelen over de gastdocenten, zodat er niet één iemand continu aan het
woord is. Tijdens de presentatie is er als eerste aandacht voor het onderwerp
‘handicap en pesten’ en vooroordelen. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met
activiteitenkaarten: is het mogelijk om aan de buitenkant van iemand te zien of deze
persoon kan lopen, fietsen of skiën? Met behulp van verschillende gekleurde kaarten
activeren wij de leerlingen om hier zelf over na te denken. Verder worden er
verschillende filmpjes vertoond, bijv. filmpjes over welke sporten er allemaal mogelijk
zijn voor iemand met een beperking. Uiteraard is er ook altijd tijd voor het
beantwoorden van vragen. De gastles sluiten we af met een mooi praktijkgedeelte.
De leerlingen ervaren hoe het is om blind door de school te lopen, geblinddoekt te
werken met de voeldozen, doof te voetballen en om in een rolstoel een parcours te
rijden of een wedstrijd te handballen.
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 hesjes en nieuwe ballen gekocht
en daarnaast is het materiaal in de
voeldoosjes vervangen voor
nieuw/moeilijker materiaal. Ook zijn er
4 extra voeldoosjes bij gekomen voor
de ‘snelle’ leerlingen.
In maart 2015 hebben wij de
beschikking gekregen over een leskist
van het NSGK. Deze leskist is specifiek
bedoeld voor het geven van gastlessen
over 'het leven met een beperking'.
Daarbij hoort ook een mooie website met extra materiaal, namelijk
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www.handicapindeles.nl.
De scholencommissie heeft de leskist goed bekeken en hier leuke ideeën uit
opgedaan. Wij hebben onder andere latex pannenlappen aangeschaft.
Deze gebruiken we om de leerlingen te laten ervaren hoe lastig het is om je veters te
strikken of je naam te schrijven met een slechte handfunctie.
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
niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. De bijdrage van € 30,00 wordt o.a. gebruikt
voor een reiskostenvergoeding van de gastdocenten en voor het onderhoud van materiaal
en aanschaffen van nieuw materialen.
Donaties/giften zijn natuurlijk van harte welkom!
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 GehandicaptenPlatform Berkelland 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:
Ingaande 1 januari werd de Wmo 2015 van kracht. Nieuw beleid werd ingevoerd.
Er bestond veel onrust bij de burgers omdat de huishoudelijke zorg niet meer onder
de Wmo zou vallen. In januari 2015 hebben wij een brief geschreven naar de
gemeenteraadsleden met informatie waarom de huishoudelijke zorg in de Wmo
behoort. Dit leidde toen niet tot verandering in beleid. Eén van de eerste acties werd
de samenwerking met de vakbond FNV om de huishoudelijke zorg in Berkelland te
behouden. We hebben tal van acties gevoerd om aan te tonen dat dit geen goed
beleid is voor de burgers van Berkelland. Ook waren wij samen met de
belangenorganisatie Ieder (in) betrokken bij bezwaarschriften en hebben hier over
informatie verstrekt. Op 17 november 2015 werd het gemeentelijk beleid gewijzigd
inzake de Huishoudelijke zorg en is deze ondersteuning weer terug in de Wmo.
Daarnaast werd een overlegstructuur geformeerd. Hieraan nemen deel
vertegenwoordigers van zorgaanbieders, de gemeente Berkelland, FNV, de
Welzijnsraad, de Seniorenraad en het Gehandicaptenplatform. Judith Herbers zit
namens het Gehandicaptenplatform in dit overlegstructuur.
Burgerparticipatie:
Wij hebben met de wethouder besproken dat burgerparticipatie nog niet echt een
vorm heeft gevonden. De Welzijnsraad is een advies gevende raad en is niet actief
naar burgers. De Welzijnraad vindt dit ook niet haar taak. Burgerparticipatie
realiseren blijft onze aandacht behouden. Betrekken van belanghebbende bij het
beleid is in de wet Wmo 2015 vastgelegd.
Welzijnsraad:
In de gemeentevergadering van 7 april 2015 werd de nieuwe verordening
Welzijnsraad gemeente Berkelland aangenomen. In deze verordening is het een taak
geworden van de Welzijnsraad om burgerparticipatie te bevorderen. In november
2015 werd er een uitnodiging ontvangen om hierover met de Welzijnsraad in gesprek
te gaan.
Adviezen:
In 2015 zijn er adviezen geschreven voor het college inzake het gehandicaptenparkeerbeleid en de gehandicaptenparkeerkaart.
Achterbanbijeenkomst:
In oktober 2015 hebben wij een bijeenkomst georganiseerd voor de burgers. Het
thema was: “Zorg verandert”. Er werd informatie vertrekt over de wijzigingen in de
zorg en het recht op cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek.
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Contacten:
In 2015 zijn wij betrokken geweest bij de acties van de FNV rondom de huishoudelijk
zorg. Dit was zeer succesvol. Het beleid werd aangepast.
Wij hebben gesprekken met de wethouder en de manager van het Voormekaar team
in Berkelland. Doel is om vanuit het perspectief van de cliënt de effecten van het
beleid mee te delen en voorstellen te doen om, indien nodig, aan te passen.
Iedere twee maanden nam een van de commissieleden deel aan het overleg van de
Locale commissie ouderen. Ook is er een vertegenwoordiging in de Seniorenraad
Berkelland.
Afhankelijk van de onderwerpen worden de vergaderingen van de Welzijnsraad
bezocht en de vergaderingen van de gemeenteraad.
In 2015 werd er een artikel geplaatst met medewerking van onze commissie in de
regionale bladen rondom het minimabeleid in de gemeente Berkelland.
Er zijn diverse contacten geweest met de landelijke belangenorganisaties Zorgbelang
en Ieder(in).
Er zijn werkbezoeken gebracht bij zorgaanbieders.
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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 voor 27 oktober over “Zorg verandert”, georganiseerd door de
commissie Wmo. Elders in dit jaarverslag vindt u meer over dit onderwerp.
De commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen website:
www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl De verschillende commissies zijn zelf
verantwoordelijk voor de informatie op de betreffende webpagina. Wijzingen worden
zo spoedig mogelijk doorgegeven aan Gerrit Jonge Poerink onze websitebeheerder,
die dit dan op de website plaatst.
Halverwege 2015 gingen er stemmen op om de opmaak van de door ons gebruikte
website te moderniseren. Parallel aan het veranderde inzicht over onze website heeft
Eefje Broertjes vrijwillig gastdocent bij de commissie scholen en Facebook
paginabeheerder ‘Leven op wieltjes’, zich ingeschreven voor ondersteuning bij het
Dela-goededoelenfonds voor het maken van een nieuwe website. Deze actie van
haar heeft een goed resultaat opgeleverd en zijn we begonnen met gesprekken over
het hoe en wat willen we met onze website.
De PR-commissie heeft uitbreiding gekregen van Jos Broekhof en hij heeft een
verslag gemaakt van een gastles op 18 maart “Leven met een beperking” waarbij de
burgemeester Joost van Oostrum ook heeft meegewerkt. De les werd gegeven in de
Daltonschool in Borculo. Het verslag met foto was in dagblad Tubantia en in de
weekkranten te lezen.
Er heeft een interview met Christine Peter-Konings en Lidy van de Water gestaan in
de regionale dagbladen rondom het afschaffen van een aantal landelijke en lokale
regelingen, zoals: WTCG (Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en
Gehandicapten), CER (Compensatie Eigen Risico) en het Mantelzorgcompliment. Dit
betekent voor mensen met een beperking een behoorlijke inkomens achteruitgang.
De gemeente komt een klein beetje tegemoet v.w.b. een mantelzorgwaardering
(50%) en een regeling van een tegemoetkoming van 10 euro als je in een veel
duurdere aanvullende verzekeringspakket (3) gaat zitten. Als je niet meer dan 130%
van het minimuminkomen hebt en verzekerd bent bij Menzis kun je in het
Garantpakket komen. Dit pakket vergoedt een aantal extra voorzieningen.
Op zondagmiddag 27 september hebben alle vrijwilligers, met of zonder introducé,
van het platform deel kunnen nemen aan een vrijwilligersbindings
/saamhorigheidsdag. De doelstelling van zo’n bijeenkomst is om de vele vrijwilligers
binnen de verschillende commissies van het 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
13

van Berkelland en zich niet gehoord voelen door de ambtenaren van de gemeente
Berkelland.

Deze middag hebben wij onze eigen pizza’s gemaakt bij de familie Slotman in
Eibergen. Een gezellige middag, waar een ieder zijn eigen pizza’s kon maken in een
op hout gestoken oven. Het was een heel ongedwongen middag, waarbij op een
leuke manier de vrijwilligers contact hebben gelegd met voor hun nog onbekende
vrijwilligers. Dit was erg nuttig omdat er een aantal nieuwe, jonge vrijwilligers, er dit
jaar voor het eerst bij waren.
Volgend jaar is er weer een Informatiemarkt 50+ in Haarlo en de commissie is al
druk bezig om informatie e.d. te zoeken die bruikbaar is op deze markt.
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Commissie Vervoer:
In dit verslagjaar bestaat de commissie maar uit twee personen. 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.
Reizigerspanel Regiotaxi Achterhoek:
Lidy van de Water zit voor het platform in het Reizigerspanel Regiotaxi Achterhoek.
Halverwege het jaar heeft Ans ten Harkel deze functie van Lidy overgenomen
In het verslagjaar zijn er 3 bijeenkomsten geweest. Al deze bijeenkomsten gingen
met name over de veranderingen die er aan zitten te komen m.i.v. i januari 2017.
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 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”.
In de Achterhoek hebben zeven gemeenten besloten samen te werken aan de
basismobiliteit voor haar inwoners. De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben samen een
projectplan vastgesteld om hier uitvoering aan te geven.
In oktober is er in Doetinchem een presentatie geweest over de kadernotitie en de
stand van zaken met betrekking tot die Basismobiliteit.
Eind van 2015 is er een begin gemaakt met de aanbesteding van het callcenter en
begin met de uitnodiging aan alle taxibedrijven in de Achterhoek.
Scootmobieltocht:
Dit jaar hebben we meegelift met het organiseren van de jaarlijkse scootmobieltocht
door de Totale Zorgwinkel, Neede (eerder de ouderenwinkel).
Harrie Bruil trouwe begeleider door de jaren heen heeft zich hierbij weer ingezet om
de tocht tot een succes te laten worden.
In 2016 organiseert het gehandicaptenplatform een scootmobieltocht vanuit Beltrum.
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Vrijwilligers:
Op 31 december 2015 waren de volgende vrijwilligers actief in de commissies van
het GPB:
Bestuur:
Dhr. Cor Dekker
Dhr. Martin Louwers
Mvr. Lidy van de Water
Dhr. Wim Jansen
Mvr. Christine Peter-Konings

Functie/vertegenwoordigd in:
Eibergen
Voorzitter
Eibergen
Secretaris
Eibergen
Penningmeester
Borculo
Eibergen
LCO en Seniorenraad

BTB:
Dhr. Wim Jansen
Dhr. Martin Louwers
Dhr. Rudi van de Esschert
Dhr. Henry Hennink
Dhr. Huib Ras
Dhr. Antoon van der Velde

Borculo
Eibergen
Geesteren
Borculo
Eibergen
Eibergen

Voorzitter
Secretaris
Adviseur

Scholen:
Mvr. Lidy van de Water
Mvr. Eefje Broertjes
Mvr. Jolanda Bikkel
Dhr. Harry Bruil
Dhr. Cor Dekker
Mvr. Elisa Hermus
Dhr. Wim Jansen
Dhr. Martin Louwers
Mvr. Dinès Betting
Dhr. Koos Sluiter
Dhr. Ivy Vriezen

Eibergen
Groenlo
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Eibergen
Borculo
Eibergen
Lichtenvoorde
Eibergen
Beltrum

Voorzitter
Planner en Coördinator

Wmo:
Mvr. Christine Peter-Konings
Mvr. Ans ten Harkel-Klein Bruinink
Mvr. Judith Herbers

Eibergen
Eibergen
Eibergen

Voorzitter

Vervoer:
Dhr. Cor Dekker
Mvr. Ans ten Harkel-Klein Bruinink

Eibergen
Eibergen

Voorzitter
Reizigerspanel Regiotaxi

PR
Mvr. Lidy van de Water
Dhr. Gerrit Jonge Poerink
Dhr. Jos Broekhof
Dhr. Cor Dekker

Eibergen
Eibergen
Borculo
Eibergen

Voorzitter
Websitebeheer
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Ondersteuning
Hand- en spandiensten
Hand- en spandiensten

Overlegstructuur Zorg

