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Berkelland, mei 2020
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Bereikbaarheid van de Stichting Gehandicapten Platform Berkelland (GPB)
Postadres:
Gehandicapten Platform Berkelland,
Hofrichterstraat 1,
7151 MC Eibergen.
Telefoon contactpersoon: 0545-473571
Internet:

www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl

INHOUDSOPGAVE
Inleiding

Pagina

3

Jaarverslag Bestuur

pagina

3

Jaarverslag commissie BTB

pagina

5

Jaarverslag commissie Scholen

pagina

6

Jaarverslag commissie WMO

pagina

8

Jaarverslag commissie Vervoer

pagina

9

Jaarverslag commissie PR

pagina

10

Vrijwilligers Gehandicapten Platform
Berkelland op 31-12-2019

pagina

11

VN Standaardregels

pagina

12

Financieel jaaroverzicht

aparte bijlage

2

Inleiding:
De stichting Gehandicapten Platform Berkelland (GPB) is een niet commercieel
initiatief dat voor zaken die van belang zijn op de kwaliteit van leven of het nu gaat
om een chronische ziekte, lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, zij
opkomt voor de burgers van de gemeente in Berkelland.
Het Platform probeert dit te realiseren door:
uning,
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.
Dagelijks Bestuur (DB):
Deze bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris.
Als voorbereiding op de bestuursvergaderingen heeft het DB in de week
voorafgaande aan de bestuursvergaderingen persoonlijk of via e-mail overleg.
In 2019 is uit naam van het gehandicaptenplatform een aantal malen advies
uitgebracht op de uitvoering van de verordening met betrekking op de
Huishoudelijke hulp. In dit kader is overleg geweest met de wethouder en de
manager van de Voormekaar-teams (VMK).
Het bestuur:
De samenstelling van het bestuur
Het algemeen bestuur bestond in 2019 uit vijf personen.
t.w.: een voorzitter, penningmeester, secretaris en de voorzitters van de
verschillende commissies.
In juli heeft Patricia Oostendarp afscheid genomen van het bestuur. Patricia,
bedankt voor het actieve werk dat je gedaan hebt in het bestuur van het
gehandicaptenplatform voor de BTB commissie.
Het bestuur vergaderde in 2019 acht maal.
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.
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Donaties en Sponsoren:
Omdat het Gehandicapten Platform Berkelland geen subsidie meer krijgt van de
gemeente Berkelland, zijn er een aantal ondernemers/bedrijven benaderd voor het
doneren of sponseren van het platform.
Daarnaast zijn er een aantal kerken in de gemeente Berkelland die een collecte
hebben gehouden voor het werk van het platform. Onze hartelijk dank hiervoor.
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Commissie BTB
Onder BTB word verstaan:
B = Bereikbaarheid: Kunt u in de gemeente Berkelland komen waar u naar toe
wilt?
T = Toegankelijkheid: Kunt u zelfstandig bij bij openbare en andere gebouwen
naar binnen?
B = Bruikbaarheid:
Dit houdt in dat iedereen gelijkwaardig gebruik moet
Leidend is daarbij hetgeen in het VN-verdrag staat
aangegeven.
Samenstelling:
In 2019 bestond de BTB-commissie voor een deel uit 6 personen en een deel uit 5
personen.
Vergaderingen:
De BTB-commissie vergaderde in 2019 zes keer en steeds op de eerste donderdag
van de maande januari, maart, mei, juli, september en november. De vergaderlocatie
is het gemeentehuis in Borculo.
Activiteiten:
Aan het begin van dit jaar, werden na uitvoerig overleg met de gemeente, alle 30
stemlocaties gecontroleerd volgens voorgeschreven regels. Samen met alle
vrijwilligers van het Gehandicapten Platform is volgens een schema steeds een
locatie gekeurd door een persoon die gewoon mobiel is en een persoon in een
rolstoel. Daardoor was het mogelijk om per stemlocatie gebreken vast te stellen.
Deze gebreken werden ingevuld in lijsten. Deze ingevulde lijsten werden vervolgens
ter hand gesteld aan de gemeente die daarna een groot aantal gebreken kon
oplossen.
In het laatste kwartaal is er een schouw gehouden in Ruurlo. Daarbij werd samen
met de ondernemersvereniging een rondgang door het dorp gehouden waarbij met
name gelet werd op obstakels voor mensen met een beperking. Ook de
toegankelijkheid van winkels werd meegenomen. De winkeliers waren zeer te
spreken over de hulp die zij van ons kregen.
Gesprekken met de gemeente over het herinrichten van straten en plantsoenen heeft
regelmatig plaats. Denk daarbij ook aan de herinrichting van het centrum van
Eibergen.
Voorlichting:
Via flyers verstrekt de commissie BTB voorlichting over haar werkzaamheden. De
commissie staat als onderdeel van het GPB op de tweejaarlijkse 50+ beurs in Haarlo.
Wanneer dar vraag naar is kunnen wij ook voorlichting verstrekken via de telefoon of
per e-mail.
Vrijwilligers:
Wij blijven zoeken naar vrijwilligers uit de grote en de kleine kernen.
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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 ruim 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 2019 hebben we 19 gastlessen gegeven op 14 verschillende scholen in de
gemeenten Berkelland en Oost-Gelre. Er zijn 14 gastlessen verzorgd in de Gemeente
Berkelland en 5 gastlessen in de Gemeente Oost-Gelre.
In totaal hebben we op deze manier 626 leerlingen kunnen bereiken.
Vrijwilligers:
In 2019 waren er 13 vrijwilligers actief voor de scholencommissie.
Erica Vriezen draagt zorg voor het voorzitterschap. Elisa Hermus draagt zorg voor de
administratie van de commissie. Dinès Quist is coördinator van de gastlessen en
samen met Erica zorgen zij voor de planning. De scholencommissie is in 2019 drie
keer bij elkaar geweest om nieuwe ontwikkelingen te bespreken en de kwaliteit van
het materiaal en de gastlessen te waarborgen.
Eind 2019 heeft Koos Sluiter afscheid genomen van het scholenproject. Koos is met
name betrokken geweest bij het opzetten van het hele scholenproject in 2010. Koos
bedankt voor je inzet.
Facebook en Instagram:
Aan het eind van elke gastles krijgt iedere leerkracht en iedere leerling een
visitekaartje. Op de visitekaartjes wordt verwezen naar onze facebookpagina en
Instagram ‘Leven op wieltjes’.
In verband met de verscherpte privacy wetgeving, hebben we in 2019 geen foto’s
geplaatst op Facebook en Instagram.
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Kwaliteit:
De kwaliteit van de gastlessen wordt gewaarborgd door het reflecteren op de
gegeven gastlessen. Dit doen we met behulp van een online evaluatie formulier.
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 en vooroordelen.
Methode:
We werken met het programma Prezi. We hebben gemerkt dat we daardoor de
gastles veel flexibeler kunnen indelen en dat elke gastdocent zo een aandeel kan
hebben aan de presentatie.
Aan het begin van ieder schooljaar updaten we de Prezi-presentatie met nieuwe
foto’s, filmpjes en spelletjes, zodat we ieder schooljaar nieuwe ontwikkelingen
kunnen laten zien.
Tijdens de les hebben we het over alle vormen van beperkingen, lichamelijk,
verstandelijk, psychisch en alles wat daar tussen zit.
Onze gastdocenten zijn allemaal ervaringsdeskundig. Bij sommigen is dit zichtbaar,
bij anderen niet. Dit is een leuke aanleiding om in te springen op het onderwerp
‘vooroordelen’.
Het interactieve programma zorgt ervoor dat ieder kind meedoet aan de dialoog.
De kinderen ervaren zelf ook hoe het is om een beperking te hebben.
Ze mogen in een rolstoel een parcour rijden met allerlei obstakels of een spel spelen,
een parcours blind lopen en doof voetballen.
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Commissie WMO:
Deze commissie van het gehandicaptenplatform Berkelland heeft de taak op zich
genomen om de gemeentelijke uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning kritisch te volgen en bij te dragen aan een goede uitvoering in het
belang van onze doelgroep.
Er zijn twee bijeenkomsten met V.M.T. waarin o.a. een aantal zaken aan de orde zijn
geweest.
- Privacy inlooplocatie – keukentafel gesprekken-klachtenproceduresamenwerking met en tussenzorgverleners-communicatie naar de buger
- In december wordt nieuwe Berkellandwijzer.nl gelanceerd.
Handhaving:
Wij hebben onze zorg uitgesproken rondom de handhaving betreffende de
zorgfraude. De gemeente Berkelland zal zich aansluiten Bij het Landelijk
Informatiepunt Zorgfraude (IKZ).
Ouderenorganisatie:
In 2019 is regelmatig overleg geweest met de ouderenorganisatie in Berkelland. Zo
nodig ondernemen we gezamenlijk actie.
Er worden regelmatig vergaderingen van de welzijnsraad bezocht en het platform
geïnformeerd over zaken die voor onze doelgroep van belang zijn en wordt er op
onderdelen samen gewerkt.
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Commissie Vervoer:
De commissie is een ad hoc commissie dat optreedt wanneer er sprake is van actie
met betrekking tot de leefbaarheid en de kwaliteit van leven voor de bewoners van
de gemeente Berkelland voor wat betreft het vervoer.
Basismobiliteit:
Met ingang van 1 januari 2017, zijn gemeenten in Gelderland weer verantwoordelijk
voor de Regiotaxi. 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 “Basismobiliteit” genoemd.
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.
ZOOV is de vervanger van de regiotaxi en is een gezamenlijk initiatief van de eerder
genoemde gemeenten. Samen willen zij de Achterhoek bereikbaar maken voor iedere
reiziger. De gemeente Berkelland is de enige gemeente in de Achterhoek die € 60,00
vraagt als eigen bijdrage om gebruik te kunnen maken van het goedkopere tarief
van ZOOV. Voor personen met een laag inkomen is er de mogelijkheid om dit bedrag
terug te krijgen via de bijzondere bijstand bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek
(SDOA).
Verder zijn er in de gemeente allerlei initiatieven die lokaal alternatief vervoer
aanbieden zoals bijv. Buurtbussen-, Naoberbus en taxis.
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Commissie PR:
Deze commissie is verantwoordelijk voor het in stand houden van de website
gehandicaptenplatform-berkelland.nl en deze zo snel mogelijk te actualiseren.
We prijzen ons dan ook gelukkig dat we hiervoor door een aantal zeer deskundige
vrijwilligers ondersteund worden.
Dit jaar hebben we ons weer kunnen etaleren en zichtbaar maken tijdens de
ouderenbeurs in Haarlo, georganiseerd door de seniorenraad en tijdens de beurs
georganiseerd door de zonnebloem in Eibergen.
De commissie actualiseert ook de door het platform uit gegeven flyers en andere
informatieve documenten.
Er wordt ook gestart met plannen voor het uitbrengen van een e-mail nieuwsbrief.
Omdat er tijdens overleg met de gemeente gesproken is over project subsidies
leggen we dit als project en als proefcase bij de gemeente neer. Pas in 2019 luikt het
ons hierover een uitspraak af te dwingen. Helaas ziet de gemeente het niet in dit
project te ondersteunen.
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Vrijwilligers:
Op 31 december 2019 waren de volgende vrijwilligers actief in de commissies van
het GPB:
Bestuur:
Dhr. Cor Dekker
Dhr. Martin Louwers
Mvr. Lidy van de Water
Mvr. Janny Smits-Doornbos

Functie/vertegenwoordigd in:
Eibergen
Voorzitter
Eibergen
Secretaris
Eibergen
Penningmeester
Eibergen

BTB:
Dhr. Rudi van de Esschert
Dhr. Martin Louwers
Dhr. Henny Hennink
Dhr. Wil Pauwels
Dhr. Huib Ras

Geesteren
Eibergen
Borculo
Eibergen
Eibergen

Adviseur / Voorzitter
Secretaris

Scholen:
Mvr. Erica Vriezen
Mvr. Elisa Hermus
Mvr. Dinès Betting-Quist
Mvr. Eefje Broertjes
Mvr. Jolanda Bikkel
Dhr. Harry Bruil
Dhr. Herman Koopman
Dhr. Martin Louwers
Dhr. Johan te Molder
Dhr. David Tetelepta
Dhr. Ivy Vriezen
Mvr. Lidy van de Water
Dhr. Cor Dekker

Beltrum
Eibergen
Lichtenvoorde
Hilversum
Eibergen
Eibergen
Borculo
Eibergen
Vragender
Winterswijk
Beltrum
Eibergen
Eibergen

Voorzitter
Secretaris
Planner en Coördinator
Leven op wieltjes

Wmo:
Mvr. Janny Smits-Doornbos

Eibergen

Vervoer:
Dhr. Cor Dekker

Eibergen

Ad Hoc

PR
Dhr. Cor Dekker
Mvr. Eefje Broertjes
Mvr. Dinès Betting-Quist
Mvr. Lidy van de Water

Eibergen
Hilversum
Lichtenvoorde
Eibergen

Voorzitter
Website/Facebook
Website/Facebook
Jaarverslag

Vertegenwoordiging externe commissies:
Martin Louwers
Eibergen
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Hand- en spandiensten

Lid LCO

22 VN Standaardregels “Gelijke kansen voor mensen met een handicap”
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