
 

 

 
 

 

Jaarverslag 
 

2015-2016 

 

 

 
 



 

2 
 

 

Voorwoord  

 

Dit jaarverslag heeft betrekking op de jaren  2015 en 2016.  

PGH bestond in 2016 uit 13 leden en vanaf 01-01-2017 uit 12 leden, die allemaal, hetzij uit 

vertegenwoordiging van een achterban, hetzij op basis van deskundigheid op vrijwillige 

basis lid zijn van het Platform. 

Wij zien als onze belangrijkste taak de belangenbehartiging van mensen met een (functie-) 

beperking en willen streven naar een gelijkwaardige samenleving. 

Het inclusief beleid, dat ook door het ratificeren van de VN-resolutie door Nederland een 

meer wettelijk gezicht heeft gekregen, heeft onze volle aandacht. 

Dit jaarverslag geeft een goed inzicht in waar we zoal het hele jaar mee bezig zijn om onze 

doelstelling te bereiken. 

Wij hopen dat u dit verslag met veel plezier en interesse zult lezen. Mocht u naar aanleiding 

hiervan nadere vragen en/of opmerkingen hebben, dan zouden we het waarderen als u 

contact met ons opnam. Dat kan via secretariaatpgh@gmail.com. Ook kunt u nadere 

informatie op onze website lezen:  www.pgheerde.nl 
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1. Inleiding  
 

a) Wat is het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde? 
 
Het Platform is meer dan 20 jaar actief in de gemeente Heerde. Zij bestaat uit 

enthousiaste en ter zake deskundige mensen, die zich inzetten voor de 

belangenbehartiging van mensen met een (functie) beperking. Het Platform 

functioneert geheel zelfstandig en is onderdeel van de Stichting 

Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe. 

 

b) Wat is de missie van het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde? 
 
De missie van het Platform is alle mensen met (functie)beperkingen of een 

chronische ziekte gelijkwaardige mogelijkheden te bieden voor maatschappelijke 

deelname. Het Platform zet zich in voor iedereen, van jong tot oud met welke 

beperking dan ook. Zij allen kunnen dan ook bij het platform terecht met zowel hun 

vragen als hun aanwijzingen ter ondersteuning van deze missie. 

c) Hoe voert het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde die missie uit? 

 
Uitvoering vindt op diverse manieren plaats: 

 Via de BTB-werkgroep (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) 

wordt het Platform betrokken bij bouw- en ontwikkelingsplannen om ervoor te 

zorgen dat onder meer in openbare gebouwen en op straat de juiste 

aanpassingen worden gerealiseerd en voorzieningen getroffen worden voor 

mensen met een (functie)beperking. 

 Het Platform is met 2 leden vertegenwoordigd in de adviesraad Wmo (Wet 

maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente Heerde. Hun taak is er voor 

te zorgen dat de belangen van mensen met een (functie)beperking ook in het 

gemeentelijke Wmo-beleid maximaal gediend worden. 

 Gelijkwaardige mogelijkheden voor een ieder op alle levensterreinen vereist een 

“inclusief beleid”. De VN standaard Regels geven hiervoor de richtlijnen aan. De 

gemeente gaat met haar intenties steeds meer in deze richting. Voor het 

Platform zijn het, zonder meer de uitgangspunten voor haar beleid. 

 Dit leidt tot veel gespreksstof tussen het platform en de gemeente, maar ook 

tussen het platform en allerlei andere instanties en instituten en organen. 
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 Het Platform signaleert ongelijkwaardige situaties voor mensen met en 

beperking en appelleert bij organen en instanties hieraan wat te doen. 

 In overleg met de gemeente Heerde wordt intensief gewerkt aan de aanleg van 

een fietspadennetwerk dat ook toegankelijk is voor scootmobiel- en 

rolstoelgebruikers. Dit vergroot tevens de aantrekkelijkheid van de gemeente als 

recreatiegemeente voor een breed publiek. 

 Het Platform krijgt voor zijn werkzaamheden een jaarlijkse subsidie van de 

gemeente Heerde, die op dit moment € 2.500,= bedraagt. 

 

d) Hoe breed wordt het Platform gedragen? 

1. Het Platform staat voor collectieve belangenbehartiging. Er zijn ca. 20 

instanties, instituten en organen waarvoor het Platform mede de collectieve 

belangen van hun leden in de gemeente Heerde behartigt, zowel in het kader 

van de Wmo als op alle overige terreinen. De adressenlijst van deze 

organisaties is als bijlage in dit jaarverslag opgenomen. 
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2. Werkgroep BTB  (Bereikbaarheid – Toegankelijkheid – Bruikbaarheid.) 
 
De werkgroep BTB maakt onderdeel uit van het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde 

(PGH). Zij behartigt de belangen van en voor mensen met een beperking in de meest 

uitgebreide zin van het woord. Bij knelpunten in haar werkveld, de verbetering van goede 

bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van o.a. wegen, pleinen, parken en 

(openbare) gebouwen, neemt de werkgroep contact op met de betreffende organisatie, 

veelal de gemeente. Het doel is de knelpunten op te (laten) lossen door de verantwoordelijke 

instantie maar daarnaast ook de nodige bewustwording te bevorderen. Bewust zijn bij alles 

wat men doet, zoals bij ontwerpen, uitvoeren en bouwen van infrastructuur resp. gebouwen, 

dat het goed bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor alle (!) mensen, dus inclusief de 

mensen met een beperking!                 

 
Met de gemeente vindt overleg plaats, zowel met de medewerkers als met het bestuur. Het 

beste resultaat wordt bereikt door uitnodigingen voor overleg vooraf. Dit gebeurt wel, maar 

helaas nog lang niet in alle gevallen. Het meest ideale is dat men vooraf al rekening houdt, 

bij ontwerp en realisatie, met alle BTB-aspecten. Dat voorkomt problemen achteraf. 

Bovendien geeft een goede bereikbaar- en toegankelijkheid niet alleen een positief effect op 

de eigen inwoners van Heerde, maar ook op bezoekers en recreanten. Al met al een goede 

uitstraling en impuls naar het toerisme. Zo wordt Heerde ook een aantrekkelijker gemeente 

om te recreëren, voor iedereen. 

 
Onderstaande projecten en/of onderwerpen zijn in de werkgroep in 2015 aan de orde 
geweest. 
 

• Centrumplan Wapenveld. 

• Uitvoeringsplan Centrum Heerde 

• Winkelschouw – Ondernemersvereniging Heerde (OVH) 

• Kanaalpark Heerde 

• Rolstoel- Fietspadennetwerk Heerde   

• Woonadviescommissie VAC-Heerde 

• Nieuw Gemeentekantoor 

• Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 

• Kerkstraat-Werverweg Wapenveld 

• Langeslag Heerde 

• De Heerd – MFA Heerde oost 
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Centrumplan Wapenveld. 
 
De werkgroep heeft op uitnodiging actief deelgenomen in de “Klankbordgroep Centrum 

Wapenveld”. Aan haar inspraak en adviezen is royaal gehoor gegeven, er is een 

aantrekkelijk en goed bruikbaar plein ontstaan. Zowel bij de start op 23 februari 2015, als bij 

de feestelijke opening op 8 juni 2015 door wethouder Herman v.d. Stege heeft zij akte de 

presence gegeven. 

 

 

 

 

 

 

Uitvoeringsplan Centrum Heerde. 

 

Voor dit plan heeft de werkgroep zichzelf uitgenodigd, zij heeft actief deelgenomen in de 

“Klankbordgroep Centrum Heerde” De ingebrachte ideeën en adviezen met betrekking tot de 

BTB-aspecten zijn grotendeels overgenomen. Eén punt, de uitvoering van de zogenaamde 

molgoten ter weerszijden van de rijbaan, heeft de nodige discussie opgeleverd. Hiervoor 

heeft de werkgroep zich rechtstreeks tot het College gericht (mail 31 januari). Dat heeft 

geresulteerd in een andere, maar wel acceptabele vlakke(re) uitvoering, dat geen 

“struikelblok” vormt voor fietsers en rollator- en rolstoelgebruikers. Op 14 april 2015 heeft de 

werkgroep, samen met  wethouder Gerrit van Dijk, dit project in positieve zin afgesloten. 
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Winkelschouw – Ondernemersvereniging Heerde (OVH). 

 

In verband met een eventueel 

te houden winkelschouw heeft 

het Platform contact 

opgenomen met de 

ondernemersvereniging OVH. 

Dit heeft geleid tot een 

presentatie tijdens de OVH-

vergadering van 26 januari 

2015. De voorzitter PGH heeft 

het platform aan de 

ondernemers voorgesteld en 

de werkgroep heeft een 

presentatie gegeven over een winkelschouw. De aanwezige winkeliers/ondernemers konden 

zich vinden in een winkelschouw. Op beamer-beelden zijn de belemmeringen getoond die 

rolstoelers ondervinden door uitstallingen op het trottoir. Ook fout geparkeerde fietsen is een 

groot probleem voor mensen met een beperking, niet alleen voor rolstoelgebruikers maar 

ook voor o.a. moeders met kinderwagens en ouderen al of niet met een rollator. Ook voor 

blinden en slecht zienden zouden obstakels niet voor moeten komen. 

 

 

Afgesproken is dat na gereedkomen van het vernieuwde dorpsplein van Heerde een aantal 

winkels geschouwd zullen 

gaan worden op zogenaamde 

BTB-aspecten en daarnaast 

ook op behulpzaamheid en 

klantvriendelijkheid. Dat zal 

gebeuren na overleg met de 

ondernemersvereniging. 
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Kanaalpark Heerde. 

 

De werkgroep had zich ook aangemeld voor deelname in de “Klankbordgroep Kanaalpark 

Heerde”. De geleverde kritiek en inspraak is ruimhartig overgenomen, hierdoor is o.a. in het 

park een verhard wandelpad opgenomen. Het park is zogenaamd “rolstoel-proof” uitgevoerd. 

Bij de uitvoering (!) van het pad is het toch nog fout gegaan, namelijk heel hobbelig, bijna 

onbegaanbaar pad. Door toedoen van de werkgroep, na druk op het gemeentebestuur, is het 

pad ruim voor de opening hersteld en vlak gemaakt. De opening vond plaats op 4 juli 2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Rolstoel- Fietspadennetwerk Heerde. 

 

De gemeente Heerde overlegt gevraagd en ongevraagd met de werkgroep over het 

fietspadennetwerk. Het netwerk is mede van belang voor rolstoel- en scootmobielgebruikers, 

voor zowel eigen bewoners alsmede voor bezoekers en toeristen. De werkgroep BTB is nog  

steeds in overleg om een knelpunt en ontbrekende stukken in het fietspadennetwerk Heerde-

west gerealiseerd te krijgen. Zij houdt zich ook al bezig met het toekomstige netwerk Heerde- 

oost en het gebied van de hoogwatergeul Veessen – Wapenveld.  
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Woonadviescommissie VAC-Heerde. 

 

De werkgroep is vertegenwoordigd in het structurele overleg met de woningcorporatie 

Triada. De voorzitter van de Werkgroep BTB is tevens voorzitter van de 

Woonadviescommissie VAC-Heerde, aangesloten bij het landelijke kennis- en adviescentrum 

VACpunt Wonen te Utrecht. In deze commissie worden alle woningbouwplannen van Triada 

vooraf getoetst op gebruikskwaliteit. Belangrijk onderdeel van de gebruikskwaliteit is een 

goede bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid, mede in het belang van mensen 

met een beperking. Bruikbaarheid voor mensen in een rolstoel is een belangrijk toets aspect. 

 

Nieuw Gemeentekantoor. 

    

De gemeentelijke organisatie is verhuisd naar een nieuw kantoor, zij heeft het daarvoor 

aangepaste voormalig Rabo-gebouw aan de Eperweg betrokken. In de aanvang kreeg het 

Platform en de werkgroep meerdere signalen door dat de BTB-aspecten niet (allemaal) in 

orde waren. Voordat hierop naar de gemeente is gereageerd heeft de werkgroep een 

bezichtiging van het gemeentekantoor aangevraagd en georganiseerd waar alle leden van 

het PGH/BTB alsmede de VAC-Heerde zijn uitgenodigd. Veel leden hebben hieraan op 

vrijdag 13 februari 2015 deelgenomen en hebben geconstateerd dat het gebouw de “toets 

der kritiek” wel kan doorstaan! 
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Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld. 

 

De ontwikkelingen in het gebied van de hoogwatergeul is een belangrijk punt van aandacht. 

Bij onduidelijkheden inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid wordt “aan de 

bel getrokken” en contact opgenomen met “IJsselweide”.  Op 17 april 2015 heeft 

desgevraagd een werkbespreking plaatsgevonden met betreffende medewerkers van deze 

aannemerscombinatie met als belangrijkste agenda punten: niet te steile hellingen van 

wegen en (fiets-) paden bij dijkovergangen; goede bereik- en bruikbaarheid voor 

rolstoelgebruikers van picknickplaatsen, vissteigers, vogelkijkhutten en dergelijke. 

 
 
De getoonde afbeelding 

van de picknicktafels en -

banken waren niet goed 

bruikbaar voor rolstoel- en 

scootmobiel-gebruikers. 

Ook was geen verharding 

aangegeven naar en 

rondom voornoemde 

objecten. De Werkgroep 

BTB heeft nadrukkelijk 
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aangegeven en geadviseerd dat dit uit oogpunt van BTB onaanvaardbaar is en aangepast 

zou moeten worden. 

 

 

 
 
Kerkstraat – Werverweg Wapenveld. 
 
De plannen voor de reconstructie van de Kerkstraat – Werverweg, aansluitend aan het 

centrum van Wapenveld, zijn gepresenteerd op de inloopavond 5 februari 2015 aan 

aanwonenden en belangstellenden. Leden van de werkgroep hebben hieraan deelgenomen; 

het plan is acceptabel. 

 

Langeslag Heerde. 

 

De Werkgroep BTB is vooraf niet uitgenodigd. Desgevraagd is het plan voorgelegd en 

toegelicht aan de werkgroep in een bespreking op 21 oktober 2015 in het gemeentekantoor. 

De Langeslag is een heel belangrijke loop- en/of rolstoelroute Wendhorst-centrum Heerde. 

Ons advies was om het doorgaande trottoir, in afwijking van het ontwerp, aan de westzijde 

aan te leggen. In eerste instantie is dat advies niet overgenomen. In tweede instantie, na 

inspraak van aanwonenden, is toch besloten het doorgaande trottoir aan de westzijde te 

realiseren. Hierdoor ontstaat een duidelijke route zonder twee extra (onnodige!) 

oversteekplaatsen. Conclusie: ”Eind goed, al goed”. 

 

De Heerd – MFA Heerde oost. 

 

Bij het ontwerp en uitvoering van de MFA's Heerde-west en Heerde-oost is de werkgroep 

niet (!) betrokken geweest. Het argument was; de architect moet zelf zorg dragen voor een 
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goede bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Helaas is achteraf (!) 

geconstateerd dat dit in MFA-oost, voor de schouwburgzaal “de Heerd”, niet het geval is. Er 

is geen rekening gehouden met schouwburg bezoekers die afhankelijk zijn van hun rolstoel 

of scootmobiel. Die kunnen nu alleen een (afzonderlijke ?) geïmproviseerde plaats krijgen, 

pal voor het podium en kunnen dus niet naast hun partner of vriend(in) plaatsnemen. Een 

gemiste kans en voorbeeld hoe het niet moet! 

Het Platform en de werkgroep BTB beraden zich verder op nader overleg en verdere 

actie! 

 

 

 
 

 

 

Foto’s: Han Verbuys    Fotoclub “De Sprengen” Heerde 
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In 2016 is daarnaast aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

o Plein voor het Raadhuis 

o Multifunctioneel Centrum “MFC-Vorchten” 

o IJsselfront Veessen  

o Voorlichtingsavond voor gemeentebestuur, winkeliers en horeca m.b.t. VN-Verdrag 

o Start structureel overleg “Bereikbaarheid (openbare) gebouwen” 

 

 

 Plein voor het Raadhuis.  

De werkgroep heeft op uitnodiging vooraf het Uitwerkingsplan 2e fase Centrum Heerde, het 

laatste deel van de Dorpsstraat met het “Plein voor het Raadhuis” beoordeeld en positief 

bevonden. Dit deel vormt een waardevolle afronding van de reconstructie van het Heerder 

Centrum. 

 

 Multifunctioneel Centrum “MFC-Vorchten”.  

Het binnen het kader van “Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld” 

gerealiseerde MFC-Vorchten is gevolgd door leden van de werkgroep en getoetst op 

bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid, ook voor rolstoelgebruikers. Er zijn o.a. 

voldoende invalidenparkeerplaatsen. 

 

 IJsselfront Veessen. 

Het uitvoeringsplan IJsselfront Veessen, ook binnen voornoemde Gebiedsontwikkeling, is 

ter beoordeling voorgelegd aan (leden van) de werkgroep. Het plan voorziet o.a. in een 

rivierstrandje, ligweide, parkeerplaatsen, nieuwe haveninrichting en een voet- (fiets-) pad 

langs de IJssel. In het plan is rekening gehouden met voldoende invalidenparkeerplaatsen 

en BTB-eisen voor mensen met een beperking.  

 

Voorlichtingsavond voor gemeentebestuur, winkeliers en horeca m.b.t. het VN-

Verdrag.  

Op woensdag 28 september 2016 heeft het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde een 

voorlichtingsavond gehouden in “De Heerd” MFA-Oost. De voorlichting voor het 

gemeentebestuur, winkeliers en horecaondernemers in de gemeente Heerde is 

georganiseerd door de werkgroep BTB, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor 

Toegankelijkheid (dir. mw. Denise Janmaat). Dit in het kader van het op 1 januari 2017 in 

werking tredende “VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” In dit 
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verdrag is bepaald dat o.a. een goede bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van 

(openbare) gebouwen geen gunst maar verplicht is/wordt. 

 

 Structureel overleg “Bereikbaarheid (openbare) gebouwen”. 

Op uitnodiging van wethouder Jan Berkhoff is op 3 oktober 2016 gestart met 

structureel/periodiek overleg met de werkgroep, ook in het kader van bovengenoemd VN-

Verdrag. De bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle openbare gebouwen 

in de gemeente Heerde worden onder de loep genomen. Een eerste aanzet is gezet voor 

planning van schouwen (begin 2017) van een aantal gebouwen. 

 

 

3) Adviesraad Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

De Adviesraad Wmo is door het college van Heerde ingesteld om zich voor allerlei Wmo-

zaken door belangenbehartigers te laten adviseren (gevraagd en ongevraagd). Het Platform 

participeert middels deelname van 2 leden in deze adviesraad. In het afgelopen jaar zijn de 

volgende onderwerpen aan de orde geweest. 

 2015 heeft nagenoeg volledig in het teken gestaan van de invoering van de 

decentralisaties (t.w. jeugdzorg, participatiewet en AWBZ punten naar het 

gemeentelijke budget voor Wmo). Veel zaken kwamen op de gemeente af en daar is 

heel veel energie van een ieder, die hierbij betrokken is, ingestoken. Ambtelijk moest 

de nodige ervaring opgedaan worden en ook politiek was het effect van al deze 

beleidsaanpassingen vooraf niet helder. Toch kan gesteld worden dat in de 

gemeente Heerde over het algemeen gezien de doorvoering van deze 

decentralisaties zeer behoorlijk heeft plaatsgevonden. Natuurlijk was er af en toe een 

omissie maar over het geheel mogen we best tevreden zijn. 

 De inzet van de portefeuillehouder, mevr. Pierik, was hartverwarmend. Des te jammer 

is het dat zij eind 2015 afscheid genomen heeft als wethouder van de gemeente 

Heerde. Het ambtelijk apparaat blijft een punt van aandacht. Ook in 2015 is er teveel 

wisseling van posities geweest, waardoor ook het werken van de adviesraad in het 

gedrang kwam. 

 De adviesraad heeft veel tijd besteed aan de ontwikkeling van de burgerparticipatie. 

De discussie ging daarbij over de vorm waarin deze participatie zou moeten 

plaatsvinden. Eind 2015 is een werkgroep ingesteld die de ontwikkeling naar een 

brede Adviesraad Sociaal Domein (ASD) moet voorbereiden. In deze nieuwe 

adviesraad moeten dan de 3 decentralisaties een plaats krijgen onder gelijktijdige 
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opheffing van de “oude” adviesraad Wmo en de commissie Werk, Werk en Inkomen 

(WWB). De afronding komt voor de zomer van 2016. 

 Ook is in 2015 de discussie geweest over de invoering van een zgn. “ombudsman”. 

Deze discussie is nog niet afgerond, hoewel een motie van de gemeenteraad de 

invoering van een dergelijke functionaris zeer bepleit. Een en ander zit nog vast op 

de juiste invulling van deze functionaris in combinatie met de reeds aanwezige 

“klachtenfunctionaris”. De nieuwe wethouder, dhr. Berkhoff, die eind 2015 in functie is 

getreden, zou hier een flinke push aan kunnen geven, zodat in 2016 deze 

laagdrempelige voorziening van start kan gaan. 

 De adviesraad Wmo heeft zich, bij monde van het DB, in een themavergadering van 

de gemeenteraad gepresenteerd. Daarbij kwam alle problematiek op een 

constructieve manier aan bod. De raad was vol aandacht voor alles wat er speelde 

en gaf aan heel veel belang te hechten aan een goed functionerende adviesraad 

Wmo (en voor de toekomst een Adviesraad Sociaal Domein).  

 De uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek gaf overwegend een positief beeld. 

Er waren een paar kritische punten, die in de aanbevelingen verwoord zijn en die 

door de gemeente kunnen worden opgepakt. 

 Er is een bijeenkomst geweest met afgevaardigden van de adviesraad Wmo uit Epe. 

Doel was om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen in beider gemeenten en dan 

vooral ook in het kader van verdergaande regionale samenwerking. 

 In 2015 is er een nieuwe nota mantelzorg gepresenteerd, besproken en 

goedgekeurd. Ook is er veel aandacht besteed aan de invulling van de 

clientondersteuning. Dit heeft ultimo 2015 geleid tot de benoeming van een aantal 

Vrijwillige Clientondersteuners, die naast de Professionele Ondersteuning vanuit 

MEE inhoud gaan geven aan die clientondersteuning. Dit zal in 2016 moeten gaan 

functioneren. Veel aandacht dient er te zijn voor de juiste voorlichting aan en 

communicatie met de burgers. 

 Verder zijn in 2015 aan de orde geweest: 

o Nota basismobiliteit 

o Nota lokaal gezondheidsbeleid 

o Nota privacybescherming 

o Verordening leerlingenvervoer 

 Heerde wil via de website www.zorgvraagheerde.nl de communicatie met de burgers 

verbeteren en vereenvoudigen. Via deze website zou iedere burger de weg moeten 

kunnen vinden naar de gewenste hulp. Dit blijft een belangrijk punt van aandacht. 

 

http://www.zorgvraagheerde.nl/
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 Als voortgang op bovenstaande  is  2016 het jaar geweest waarin de adviesraad 

Wmo per 1-10-2016 is opgehouden te bestaan. Daarvoor in de plaats is er een 

Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gekomen. In deze ASD zijn 3 domeinen 

vertegenwoordigd en wel Wmo-zaken, Jeugd en Participatie. Ieder domein heeft 4 

leden, waarvan 1 de taak van kartrekker heeft. De 3 kartrekkers samen vormen het 

Dagelijks Bestuur. De voorzitter is uit die 3 plenair gekozen. De ASD is een stichting 

en krijgt een subsidie van de gemeente. Ze heeft een eigen secretariele 

ondersteuning en de contacten met de gemeente gaan in eerste instantie via een 

daartoe aangewezen contactambtenaar. De leden zijn aangesteld op basis van een 

functieprofiel en zitten dus op persoonlijke titel in de ASD. Uitzondering hierop zijn 2 

plaatsen, die geoormerkt zijn en wel 1 voor de ouderenbond en 1 voor het Platform 

Gehandicapten Beleid (PGH). De plaats van PGH wordt thans bezet door dhr. Jan 

Jansen. 

 De invulling van de “ombudsman” is afgerond door de benoeming van een z.g.n. 

“knelpuntcoördinator”. Dit is een beleidsambtenaar van de gemeente Heerde en komt 

dus uit de interne organisatie. Dit in tegenstelling tot dat wat de adviesraad  graag 

gezien had. Afgesproken is nu dat we na een jaar evalueren hoe een en ander 

verlopen is en of er bijstelling noodzakelijk is. 

 In 2016 zijn verder aan de orde gekomen: 

o Beveiligingsbeleid en beveiligingsplan Suwinet 2016 

o Transformatieagenda Kindermishandeling en Huiselijk geweld 

o Vrijwilligersbeleid 

o Armoedebeleid 

o Voortgang nota basismobiliteit 

o Aanpassing verordening Wmo 2015 

o Participatienota “Door naar Werk” 

 De eerst vergaderingen van de ASD hebben volledig in het teken gestaan van de 

organisatorische en juridische invulling van deze ASD. 

o Er zijn statuten opgesteld voor de stichting 

o Allerlei invullingen varierend van het openen van een bankrekening tot 

inschrijving KvK  

o Afstemming met de gemeente 

o Afvaardiging naar de VWI-adviesraad Apeldoorn (Voorziening Werk en 

Inkomen) 

o Maar ook adviezen over: 
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 Kaderdocument Sociaal Domein gemeente Heerde 2017-2020 

 Subsidieregeling gemeente Heerde voor subsidiejaar 2018 

 Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

2016-2020 

 Wat de toekomst zal brengen is afwachten, maar de nieuwe ASD is vol goede moed 

aan haar taak begonnen; ingezet wordt nog op het formeren van 3 werkgroepen die 

als klankbord kunnen dienen voor zaken die in dat betreffende domein aan de orde 

zijn. 

 

 

4) Publiciteit/PR/Website 

De werkgroep Publiciteit/PR heeft de website bijgehouden, maar ondervindt steeds meer 

hinder van de wat tijdrovende procedure, omdat het aanpassen door een externe hulp wordt 

verzorgd. Het lijkt toch gunstiger om de hele procedure van het actueel houden van de 

website in eigen beheer te gaan doen en inmiddels is hiertoe besloten en is de werkgroep in 

onderhandeling over de uitvoering. 

Daarnaast heeft de werkgroep de werkgroep Sport ondersteund bij het organiseren van de 

bijeenkomst met de sportbesturen, mede omdat enkele leden van PR tevens zitting hebben 

in de werkgroep Sport. 

 

5) Werkgroep Sport 

In 2011 heeft de Gelderse Sport Federatie een onderzoek gedaan naar de behoefte aan 

sporten voor mensen met een beperking. Uit dit onderzoek onder ca 500 mensen in de 

gemeente Heerde zijn 121 reacties gekomen (ca 24%). Bij 38% van de respondenten leeft 

de behoefte om aangepast te kunnen sporten. Het PGH kreeg deze cijfers onder ogen en 

constateerde dat er tot nu toe niets mee was gedaan. 

Naar aanleiding hiervan heeft het Platform Gehandicaptenbeleid een Werkgroep Sport 

opgericht, met het doel de vraag vanuit de mensen met een beperking in de gemeente 

Heerde en de mogelijkheden tot het aanbieden van aangepast sporten vanuit de 

verenigingen in kaart te brengen. 

Een volgende stap zou dan kunnen zijn het in contact brengen van de aanbieders en 

vragers. 
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Het was om privacy redenen niet mogelijk om de namen en adressen van de respondenten 

in handen te krijgen teneinde hen te benaderen. Het PGH heeft vervolgens een eigen 

onderzoekje gedaan onder de bij haar bekende personen. 

Uit de beide onderzoeken is de conclusie getrokken dat in de gemeente Heerde een groep 

van 50 tot 75 personen behoefte heeft aan een mogelijkheid tot aangepast sporten. 

Eind 2015 een bijeenkomst belegd met de mogelijke sportaanbieders teneinde hun 

mogelijkheden af te tasten. De bereidheid om mee te werken aan de totstandkoming van 

goede sportvoorzieningen voor onze doelgroep was groot, maar de behoefte aan een goed 

inzicht in de wensen was ook groot. 

Afgesproken is toen dat PGH de vraagkant als eerste in kaart zal brengen. Daarvoor werd bij 

de gemeente de vraag neergelegd het bij hen aanwezige bestand met alle namen en 

adressen van potentiele belanghebbenden ter beschikking te stellen, maar aan dit verzoek 

kon de gemeente, ook weer om privacy redenen, niet voldoen. 

Inmiddels is door de gemeente, namens het Platform, een brief gestuurd aan alle mogelijke 

vragers, zijn de reacties daarop binnengekomen en is de werkgroep bezig met het matchen 

van de vraag- en de aanbodkant. 
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6) Samenstelling Platform 

Belangrijk feit is dat onze voorzitter, dhr. Jan Schoppers, na een periode van bijna 20 jaar 

het voorzitterschap, mede om gezondheidsredenen, per 1-1-2017 heeft overgedragen aan 

dhr.  Anton Westerkamp. Op deze plaats is een woord van dank dan ook zeer 

gerechtvaardigd. Hij heeft met niet aflatende ijver veel tijd gestoken in wat ook zijn missie is. 

Ook hebben we per 1-1-2017 na een bijna 17 jarig lidmaatschap, afscheid genomen van 

Joop Mulder, die gedurende vele jaren de functie van vicevoorzitter heeft vervuld. Ook voor 

hem geldt een zeer gemeend woord van dank voor de vele uren die hij vrijwillig ingezet 

heeft voor onze medeburger. 

Verder hebben we het 12 ½ jarig jubileum van Herman Bodewes kunnen vieren. 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage a)    (Geldt vanaf 01-01-2017) 

Nr. Personalia Lid van/ Deskundigheid Functie; namens PGH in Telefoonnummer en E-mail adres 

     

1. Dhr. A. Westerkamp (Anton) 
Roskamp 7 
8181 TJ Heerde  

Voorzitter Stichting 
Gehandicaptenbelangen 
N.O. Veluwe  

Voorzitter Platform 
 

0578-693413; mob. 0622424878 
antonwesterkamp@gmail.com 
 

     

2. Dhr. C. de Blok (Kees) 
Oldekampsweg 16 
8181 ES Heerde 

Ervaringsdeskundige 
WSW 
Adviesraad Sociaal Domein 

2e Voorzitter 
Werkgroep PR 
 

0578-692870; mob. 06-22207958 

keesloesdeblok@kpnmail.nl 

     

3. Mevr. D. Tijms (Diet) 
Van Apeldoornshof 26 
8181 MD Heerde 

Ervaringsdeskundige Secretaris 0578-696295; mob. 06-40524146 
secretariaatpgh@gmail.com 
 

     

4. Mevr. G. Popping (Gré) 
Veerstraat 45 
8181 VV  Heerde 

Lid van BOSK (bond voor 
motorische gehandicapten) 

2e Secretaris 
Werkgroep BTB  
Werkgroep PR 

0578-697069 

gre.popping@hotmail.com 
 

     

5. 
 

Dhr. H. Janssen (Harry) 
Vosbergerweg 18 
8181 JH Heerde 

Bestuurslid Stichting 
Gehandicaptenbelangen  
N.O. Veluwe 

Penningmeester 0578-694887;  mob. 06-57341405  
harryjanssen@xs4all.nl 
 

     

6. Dhr. G.J. Zwerus (Gerrit) 
Terpweg 1-C 
8181 NK  Heerde 

Ervaringsdeskundige 
Lid van ANGO 

Lid 
Werkgroep BTB  
Werkgroep Website 
Werkgroep Sport 
Werkgroep PR 

0578-692554; mob. 06-51918051 

gerrit.zwerus@hccnet.nl 
 

     

7. Dhr. H. Bodewes (Herman) 
Brandweg 4 
8181 SW  Heerde 

Secr. Reumapatiënten Ver. N.O. 
Veluwe 
 

Lid 
 

0578-691420; mob. 06-58928886 

bodew165@planet.nl 
 

     

8. Mevr. G. Bredewoud (Gonnie) 
Mezenweg 9  
8191 BC Wapenveld 

Cliëntenraad GGZ Lid 038-4478181; mob. 06-40577776 

opa_oma.bredewoud@hotmail.com 
 

     

mailto:keesloesdeblok@hetnet.nl
mailto:gre.popping@hetnet.nl
mailto:harryjanssen@xs4all.nl
mailto:gerrit.zwerus@hccnet.nl
mailto:bodew165@planet.nl
mailto:opa_oma.bredewoud@hotmail.com
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9. Dhr. H.J. van der Wal ( Henk) 
Veesserenkweg 10 
8194 LL  Veessen 

Ervaringsdeskundige (mensen  
met verstandelijke beperkingen) 

Lid 
Werkgroep BTB 
 

0578-631710; mob. 06-27520462 

vanderwal-meijler@ziggo.nl 
 

     

10. Dhr. G. Adema (Gerard) 
Emmalaan 16 
8181 AP  Heerde 

Ervaringsdeskundige 
Gemeente 

Lid 
Werkgroep BTB 

0578-692964; mob. 06-17044399 

g.adema.btb@lijbrandt.nl 
 

     

11  Dhr. J.G. Jansen (Jan) 
Vosbergerweg 29 
8181 JK  Heerde 

Ervaringsdeskundige 
Gemeente  

Lid 
Adviesraad  Sociaal Domein 
Werkgroep Sport 
Werkgroep PR 

0578-693197; mob. 06-12067124 

jan.g.jansen@kpnmail.nl 
 

     

12. Dhr. E.J. Muntinga (Bert) 
Zuppeldseweg 59 
8181 NE Heerde 

Ervaringsdeskundige 
WSW 

Lid 
Website 
Werkgroep PR 
Werkgroep Sport 

0578-694667; mob. 06-51993159 

ej.muntinga@kpnmail.nl 
 

     

13.     

     

14.     

     

 

 

Werkgroep BTB Werkgroep Website Werkgroep PR Adviesraad Soc Domein Werkgroep Sport 

     

Gerard Adema 

Gerrit Zwerus 
Henk van der Wal 

Gré Popping 

Gerrit Zwerus 

Bert Muntinga 

Gré Popping 

Bert Muntinga 
Kees de Blok 

Gerrit Zwerus 
Jan G. Jansen 

Jan G. Jansen Jan G. Jansen 

Gerrit Zwerus 
Bert Muntinga 

Anton Westerkamp 

 

mailto:vanderwal-meijler@hetnet.nl
mailto:g.adema@hetnet.nl
mailto:jan.g.jansen@upcmail.nl
mailto:ej.muntinga@upcmail.nl


 

 

 

Bijlage b) 

Organisaties die het Platform gemandateerd hebben voor collectieve belangenbehartiging in de gemeente Heerde, mede 

in het belang van hun leden en die periodieke informatievoorziening op prijs stellen. 
   

 

     
    Adres Contactpersoon Tel. Mail 

1 Oogvereniging Postbus 2344; 3500 GH;  Utrecht   
030-
2992878 info@oogvereniging.nl 

            

            

2 ME/CVS- Stichting Nederland  Myalgische Het Noordse bosje 16 ; 1211 BG ; Hilversum Dhr. M. Rietdijk   info@me-cvs-stichting.nl 

  Encephalomyelitis/Chronisch Vermoeidh. Syndroom         

            

3 PFN Psoriasis Federatie Nederland Thomsonstraat 21 ; 8251 TM ; Dronten Dhr. J.A.M. Punter   info@psoriasis-fn.nl 

            

            

4 Impuls Vereniging van volwassenen  Weltevreden 4A; 3731 AL; De Bilt     info@impulsdigitaal.nl 

  met ADHD en aanverwante stoorn.         

            

5 BOSK Vereniging van motorisch Gehand. Leerinkbeek 11; 8055 EG; Zwolle Mw. J.E. Boers Bonker 
038-
4544552 info@bosk.nl 

   en hun ouders         

            

6 ANGO Algemene Nederlandse Geh. Kampweg 109; 6971 XC; Brummen Dhr. E.H.H. Brinkhorst 
0575-
561001 info@ango.nl 

  Organisatie         

            

7 CCUVN Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Ned. Houttuinlaan 4b; 3447 GM; Woerden     info@crohn_colitis.nl 

            

            

mailto:info@oogvereniging.nl
mailto:info@me-cvs-stichting.nl
mailto:info@psoriasis-fn.nl
mailto:info@bosk.nl
mailto:info@ango.nl
mailto:info@crohn_colitis.nl
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8 NPPV Nederlandse Paget Patienten Ver. Eessenkamp 31; 8191 XM; Wapenveld M.Eikelboom 
038-
4470243 m.eikelboom@outlook.com 

            

            

9 LSR Landelijk Steunpunt Clientenraden Postbus 8224; 3503 RE; Utrecht Dhr. J. Boele 
030-
2937664 info@hetlsr.nl 

  Voorzieningscentra Gehandicapten         

            

10 Hersenletsel Den Heuvel 62; 6881 VE;  Velp   
026-
3512512 info@hersenletsel.nl 

            

            

11 Fodok Nederlandse Federatie van Ouders Postbus 754;3500 AT; Utrecht Dhr. H.Boeve 
030-
2900360 info@fodok.nl 

  van Dove Kinderen         

            

12 MSVN  Multiple Sclerose Ver. Ned. Postbus 30470; 2500 GL;  Den Haag Mw. Petra Elders   info@msvereniging.nl 

            

            

13 KansPlus Belangennetwerk Verst. Geh. Postbus 408: 3990 GE: Houten   
030-
2363744 info@kansplus.nl 

            

            

14 VKS Ver. Voor Kind. met Stofwiss. ziekten Postbus 664; 8000 AR; Zwolle     info@stofwisselingsziekten.nl 

            

            

15 Clientenbond in de GGZ Afd. Stedendriehoek Herman Boerhaavelaan 3; 7415 ES; Deventer Mw. G. Zuiderwind   info@zorgbelanggelderland.nl  

  en Oost Gelderland         

       
 
 
 
 
 
 

  

mailto:m.eikelboom@outlook.com
mailto:info@hersenletsel.nl
mailto:info@fodok.nl
mailto:info@msvereniging.nl
mailto:info@kansplus.nl
mailto:info@stofwisselingsziekten.nl
mailto:info@zorgbelanggelderland.nl
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De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Platform en ontvangen daar alle relevante informatie 

      
16 GGZ Centraal Postbus 1000; 3850 BA; Ermelo Mw. G. Bredewout     

            

17 Reumapatientenver. Noord Oost Veluwe Postbus 12;  8190; Wapenveld Dhr. H. Bodewes   bodew165@planet.nl 

            

18 Stichting Gehandicaptenbelangen Noord Oost Herdershof 6; 8181 CT: Heerde Dhr. N. Sluijs   nanne.sluijs@chello.nl 

  Veluwe         

19 St. Philadelphia Zorg, regio Noord Brugstraat 2c; 8181 VH;  Heerde   
0578-
692067 gelderlandnoord@philadelphia.nl  

  Heerde/Wapenveld     
06-
15485536   

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bodew165@planet.nl
mailto:nanne.sluijs@chello.nl
mailto:gelderlandnoord@philadelphia.nl
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