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Voorwoord  

Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH) is sinds de oprichting in 1994 actief in de 
gemeente Heerde. Het is een zelfstandig onderdeel van de Stichting 
Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe. Met elkaar behartigen wij de belangen van 
mensen met functiebeperkingen op gebieden waarin, door bestaande professionele 
voorzieningen, niet wordt voorzien.  

Ons motto is “MEEDOEN IS VANZELFSPREKEND” 

Dit motto hebben wij afgeleid uit het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een 
beperking. Dit verdrag is begin 2016 door Nederland geratificeerd. Het gedachtegoed is: het 
volwaardig participeren in de samenleving van mensen met een functiebeperking en in te 
bedden in bestaande en nieuwe regels en beleid. Wij noemen dit het inclusie(f) beleid. 

 

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hebben wij een politieke 
avond belegd om specifiek hierover te praten. Het resultaat is dat in het college-akkoord 
2018-2022 het thema inclusie(f) beleid is opgenomen, met andere woorden: dit wordt de 
norm in ons denken en handelen, zo schrijft het college. Wij zullen er op toezien dat de 
gemeente dit ook als zodanig gaat doen. 

 

Bij al onze activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van onze vrijwilligers, en gelukkig hebben 
wij er tientallen. Wat een inzet en betrokkenheid. Zij doen het allemaal met heel veel 
aandacht, betrokkenheid en liefde voor hun medemens. Chapeau. En vanaf deze plaats 
nogmaals heel veel dank voor jullie tijd!! 

 

Bij de sport proberen wij ook meer inwoners met een beperking te betrekken. Zo was er de 
Skeelerclub Heerde die het initiatief nam om onze doelgroep zelf de skeelersport te laten 
beoefenen. En wel tijdens het WK Inline Speedskating, begin juli 2018. Ook proberen wij 
samen met de Noord Veluwse Gemeenten de vraag en aanbod van aangepast sporten beter 
op elkaar te laten aansluiten. Op deze manier hopen wij meer inwoners met een beperking te 
enthousiasmeren om te gaan sporten.   

 

Vanuit de Stichting kennen wij diverse werkgroepen (truckersdag, activiteiten (o.a. Soos) en 
het PGH. Het PGH bestaat op 31 december uit 11 leden. Jan Jansen heeft na ruim elf jaar 
afscheid genomen als bestuurslid. Door het PGH worden allerlei activiteiten opgepakt, zie 
ook elders in dit jaarverslag. En daarnaast hebben wij overleg met diverse partners 
betreffende gehandicaptenbelangen en de gemeente (college en ambtelijke organisatie). Per 
1 juli is ons bestuurslid Harry Janssen afgevaardigd in de adviesraad sociaal domein (ASD) 
van de gemeente. Door de Werkgroep PR & Communicatie is onze website gemoderniseerd 
en beter toegankelijk gemaakt. Kijkt u eens op www.pgheerde.nl en laat ons dan weten wat u 
er van vindt. 

 

Heerde, januari 2019, 

Anton Westerkamp, voorzitter PGH 

http://www.pgheerde.nl/
http://www.pgheerde.nl/
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1. Inleiding  
 

a. Wat is het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde? 
Het Platform is al 24 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 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 Werkgroep BTB (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 een geoormerkte zetel permanent vertegenwoordigd in de 
Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Heerde en daarnaast met 
twee leden op persoonlijke titel. 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 eenieder 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. 

• 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 Gehandicaptenbeleid Heerde 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? 
Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde 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 en Bereikbaarheid)  

 
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, 
zo dat deze goed bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor alle (!) mensen, dus 
inclusief de mensen met een beperking!     
             
Met de gemeente vindt periodiek overleg plaats, zowel met medewerkers als met het 
bestuur. Het beste resultaat wordt bereikt door uitnodigingen voor overleg vooraf. Dit gebeurt 
redelijk veel, maar nog niet in alle gevallen. Het meest ideale is dat men bij ontwerp en 
realisatie vooraf rekening houdt met alle BTB-aspecten. Dat voorkomt problemen achteraf. 
Bovendien heeft een goede bereikbaarheid 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 voor het toerisme. Zo wordt Heerde ook een aantrekkelijker 
gemeente om te recreëren, voor iedereen...! 
 
Onderstaande projecten en/of onderwerpen zijn dit jaar aan de orde geweest. 
 

A. Herinrichtingsplan Beatrixweg in Hoorn. 
B. Herinrichting tot “fietsstraat” parallelweg langs Kamperweg te Heerde. 
C. Herinrichting “bomenbuurt”, omgeving Acacialaan en B. van Dijklaan te Heerde. 
D. Op- en afritten Philadelphia, locatie Kanaalstraat te Heerde.  
E. Algemene Invaliden Parkeerplaats (AIP) Dorpsstraat Heerde (nabij banketbakker). 
F. Toegankelijkheid openbare gebouwen. 
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G. Gemeentekantoor, Eperweg te Heerde. 
H. Winkelschouw van de ALDI Supermarkt, Soerelseweg/Stationsstraat te Heerde.  
I. Winkelschouw Rozendal Home Electro, Zwolseweg te Heerde. 
J. Woonadviescommissie VAC-Heerde. 
K. Opheffing Woonadviescommissie VAC-Heerde. 
L. Rolstoel- fietspadennetwerk in Heerde.  
M. Gebied Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. 
N. IJsselfront Veessen. 
O. MFA  “de Verbinding” te Vorchten. 

 
A. Herinrichtingsplan Beatrixweg in Hoorn. 
Op uitnodiging van de gemeente hebben leden van de Werkgroep BTB het 
herinrichtingsplan positief beoordeeld. Tijdens de betreffende “inloopavond” op 7 maart 
2018 is hierover informeel overleg gevoerd met de aanwezige gemeentelijke (beleids-) 
medewerkers. Het plan gaf geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.  

 
B. Herinrichting tot “fietsstraat” parallelweg langs Kamperweg te Heerde.   
Op de betreffende “inloopavond” op 28 maart 2018 is het uitvoeringsplan fietsstraat 
Kamperweg door de werkgroep positief beoordeeld. Ten overstaan van de gemeentelijke 
(beleids-) medewerkers is informeel waardering uitgesproken, er waren geen 
aanmerkingen. 

 
C. Herinrichting “bomenbuurt”, omg. Acacialaan en B. van Dijklaan te Heerde. 
Een paar leden van de werkgroep hebben op uitnodiging, op de “inloopavond” van 3 
oktober 2018, de herinrichting van de “bomenbuurt” positief beoordeeld. Het 
gepresenteerde plan gaf geen aanleiding tot het maken van kritische opmerkingen. Er is 
voldoende rekening gehouden met de belangen van minder valide gebruikers. 

 
D. Op- en afritten Philadelphia, locatie Kanaalstraat te Heerde. 
Op verzoek van de locatiemanager heeft de werkgroep aandacht gevraagd voor twee op- 
en afritten in het trottoir vóór de locatie Kanaalstraat van Philadelphia. Samen met de 
betrokken  gemeentelijk medewerker is ter plaatse de situatie bekeken. Conclusie: Beide 
opritten zijn te steil en zouden aangepast moeten worden. Eén oprit is vervolgens 
aangepast. De werkgroep blijft bij de gemeente aandringen dat ook de andere oprit wordt 
verbeterd. 

 
E. Alg. Invaliden Parkeerplaats (AIP) Dorpsstraat te Heerde (nabij banketbakker). 
Naar aanleiding van een door de werkgroep aan de gemeente doorgegeven klacht over 

de plaats van het AIP-bord/paal,    midden vóór het parkeervak, is 
deze paal iets naar rechts verplaatst. Alhoewel  daardoor het parkeren door invaliden iets 
makkelijker is geworden wordt toch geadviseerd om de paal verder naar rechts te 
verzetten, tot op de hoek.  
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F. Toegankelijkheid openbare gebouwen. 
In samenspraak met de gemeente, in het kader van goede toegankelijkheid openbare 
gebouwen, heeft de werkgroep het project “Schouwen openbare gebouwen” opgepakt. 
De Ondernemers Vereniging Heerde (OVH) is vooraf geïnformeerd tijdens haar 
vergadering van 26 januari 2015. De destijds aanwezige ondernemers konden zich goed 
verenigen met het uitvoeren van het voorgestelde winkelschouwen, zonder kosten (!), uit 
te voeren door de Werkgroep BTB van het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde. 
Tijdens onze presentatie zijn beelden getoond van belemmeringen die rolstoelers 
ondervinden door o.a. uitstallingen op het trottoir en fout geparkeerde fietsen. Dat is een 
probleem voor mensen met een beperking, maar ook voor o.a. moeders met 
kinderwagens en ouderen al of niet met een rollator. Ook blinden en slecht zienden 
zouden dergelijke obstakels niet tegen moeten komen. Het project is gestart met het 
schouwen van de twee belangrijkste openbare gebouwen van Heerde namelijk het 
Gemeentekantoor en het Gemeentehuis. 

 
G. Gemeentekantoor, Eperweg te Heerde.  
Na de officiële overhandiging aan de gemeente, van het eerste schouwrapport van het 
project “Schouwen openbare gebouwen”, zijn in overleg met de werkgroep de nodige 
knelpunten tot tevredenheid aangepast.       

 
H. Winkelschouw ALDI Supermarkt. 
Supermarkt ALDI op de hoek van de Stationsstraat-Soerelseweg is door twee leden van 
de werkgroep op 29 mei '18 geschouwd op bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid (BTB), tevens op goede vluchtmogelijkheden in het geval van calamiteiten. 
De supermarkt is ruim en toegankelijk, praktisch alle BTB-aspecten zijn goed bevonden. 
Positief is de aanwezigheid van een algemeen “klanten-toilet” dat ook redelijk bruikbaar 
is voor minder validen. Echter, ondanks de goede bedoeling voldoet het toch niet aan alle 
(formele) eisen van een invalidentoilet. 
De vluchtroute buiten, achter de nooduitgang, is niet vrij van obstakels. Uit oogpunt van 
vluchtveiligheid dient dit nog aangepast te worden.     
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I. Winkelschouw Rozendal Home Electro. 
Op 19 juni '18 hebben twee leden van de werkgroep het winkelpand van Rozendal Home 
Electro aan de Zwolseweg geschouwd. Deze winkel, met 100% bediening van de 
klanten, is ruim van opzet en voldoet praktisch aan alle BTB-aspecten. 

 
 

 
 

J. Woonadviescommissie “VAC-Heerde”. 
De Werkgroep BTB is vertegenwoordigd in het structurele overleg met de 
woningcorporatie Triada. De voorzitter van de Werkgroep BTB is tevens voorzitter van de 
woonadvies-commissie “VAC-Heerde”, aangesloten bij het landelijke kennis- en 
adviescentrum “VACpunt Wonen” te Utrecht. De afkorting VAC staat (nog) voor de naam 
van de oorspronkelijke Vrouwen  Advies Commissies.  
In de plaatselijke commissie “VAC-Heerde” worden alle nieuwbouw- en verbouwplannen 
van Triada vooraf getoetst op gebruikskwaliteit. Belangrijk onderdeel van de 
gebruikskwaliteit is goede bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid, ook o.a. 
voor mensen in een rolstoel. 

 
K. Opheffing Woonadviescommissie “VAC-Heerde”. 
Woningcorporatie Triada heeft per 1 maart 2018 het convenant met de overkoepelende 
landelijke organisatie “VACpunt Wonen” niet verlengd. Bij brief van 23 oktober 2018, van 
de directeur/bestuurder van Triada, is vervolgens aan “VAC-Heerde” meegedeeld dat de 
samenwerking met de plaatselijke adviescommissie ook niet opnieuw wordt opgestart.    
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L. Rolstoel- fietspadennetwerk Heerde. 
De werkgroep overlegt, gevraagd en ongevraagd met de gemeente over het fietspaden-
netwerk. Dit 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 enkele knelpunten en ontbrekende stukken in het 
fietspadennetwerk gerealiseerd te krijgen. 

 

 
  
 

M. Gebied Hoogwatergeul Veessen –Wapenveld. 
De ontwikkelingen in het gebied van de hoogwatergeul is een belangrijk punt van 
aandacht geweest voor de werkgroep. Daarbij is gelet op en aandacht gevraagd voor 
goede toegankelijkheid en bruikbaarheid van wegen/paden, picknickplaatsen, 
vogelkijkhut, vissteigers en dergelijke. 
De oorspronkelijk geplande picknicktafels waren niet geschikt voor rolstoelgebruikers. 
Op dringend advies van de werkgroep is dit aangepast en zijn er wel rolstoel geschikte 
tafels geplaatst. De toegangspaden vanaf de weg of fietspad naar de picknickplaatsen 
zijn in afwijking van het advies niet goed aangelegd. In plaats van vlakke gesloten 
verharding zijn zogenaamde “gras-beton-blokken” toegepast, waarbij de gaten ook nog 
onvoldoende zijn aangevuld. Op verzoek heeft de gemeente toegezegd (omstreeks mei 
2019) deze gaten goed aan te vullen. 
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N. IJsselfront Veessen. 
In het kader van de “Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul” is de rivier toegankelijker 
gemaakt door de aanleg van een fiets- wandelpad langs de IJssel. Bij de keuze van de 
verharding is rekening gehouden met medegebruik door rolstoel- en 
scootmobielgebruikers. Het pad geeft tevens (een verbeterde) toegang tot het voet- 
fietspontje “Kozakkenveer”. 
Het nieuwe vlak uitgevoerde havenplein, met een aantal camperplaatsen, is goed 
toegankelijk. De beweegbare loopbrug naar de steiger van de haven is voor rolstoel 
gebruik te steil!    

 

 
 

O. MFA “de Verbinding” te Vorchten. 
Door gericht overleg van de werkgroep met de gemeente en aannemer is de MFA “de 
Verbinding” en terrein er om heen goed toegankelijk geworden. Het bestrate oplopende 
toegangspad naar de ingang heeft vóór de ingang een ruime horizontale opstelplaats 
gekregen.  
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3.Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 

Het PGH heeft een geoormerkte vertegenwoordiging in deze Raad. Deze plaats is in het 
(grootste deel van) verslagjaar ingevuld door dhr. H. Janssen. Op persoonlijke titel maakten 
ook de heren C. de Blok en J. Jansen deel uit van de adviesraad.  

De problematiek in het sociale domein wordt, mede door het beleid van onze regering, 
steeds meer op het bordje van de gemeente gelegd. Dat betekent ook een toenemende 
verantwoordelijkheid voor de ASD. De gemeente is weliswaar verplicht om een dergelijke 
raad in te stellen, maar in onze gemeente bemerken we dat het college van Heerde veel prijs 
stelt op de mening van de ASD. De ASD is een serieuze partner, die gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengt over voorliggende beleidszaken. Steeds meer wordt de ASD 
ingeschakeld als de beleidsnotitie nog in opbouw is. Dat proces moet nog verder uitgebouwd 
worden, maar in het verslagjaar zijn daar al positieve ervaringen mee opgedaan. 

De website van de ASD is geheel op orde. Er is tevens een nieuw logo ontwikkeld. 

Er is veel aandacht geschonken aan de vorm van communicatie vanuit de gemeente naar 
zijn inwoners. Hierover heeft de ASD een ongevraagd advies uitgebracht. Het beleidsstuk 
over “sluitende aanpak personen met verward gedrag” is voorzien van een advies. De 
vorming van een reizigerspanel plusOV is een voortdurende bron van discussie. Aan het 
eind van het verslagjaar was er eindelijk zicht op een oplossing. Verder zijn er adviezen 
verstrekt voor de “beleidsregels meeneembare voorzieningen” en “verordening jeugdhulp en 
maatschappelijke ondersteuning 2019” .  

Het belangrijkste onderwerp was (en is) de zogenaamde “aanpak 0 tot 100”. Een 
allesomvattende beleidsnotitie voor de vorming van een 1-loket functie. Dit wordt een 
cultuuromslag waarbij de inwoner van Heerde centraal komt te staan (burgerparticipatie). Dit 
moet een laagdrempelige en goed toegankelijke faciliteit worden, zowel inhoudelijk als 
fysiek. Deze discussie gaat in 2019 verder en moet uiteindelijk leiden tot een alom gedragen 
oplossing.  

Voor nadere detailzaken over de ASD wordt hier verwezen naar de website 
www.asdheerde.nl  

 

4.Werkgroep PR & Communicatie 

De werkgroep Publiciteit/PR heeft in 2018 vooral aandacht besteed aan het up to date 
houden en verbeteren van de website. 

 

5.Werkgroep Sport 

De Werkgroep Sport heeft tijdens de WK Inline Speedskating van de Skeelerclub in Heerde 
meegewerkt aan de actie waarbij mensen met een beperking werden gestimuleerd om zelf 
de skeelersport te beoefenen. 

 

6.Samenstelling van het Platform 

Aan het eind van 2018 is de heer J. Jansen, na 11 jaar inzet, gestopt met zijn 
werkzaamheden voor het PGH. 

http://www.asdheerde.nl/
http://www.asdheerde.nl/


Bijlage a.    (Geldt t/m 31-12-2018) 

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

     

1. Dhr. A. Westerkamp (Anton) 
Weteringdijk 35 
8181 SE Epe  

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&C 
 

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&C 

0578-697069 

gre.popping@hotmail.com 
 

     

5. 
 

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

Bestuurslid St. Geh.Bel. N.O. 
Veluwe 
Lid Adviesraad Soc. Domein 

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

     

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

Ervaringsdeskundige 
 

Lid 
Werkgroep BTB  
Werkgroep Website 
Werkgroep Sport 
Werkgroep PR&C 

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. 06-37428874 

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:keesloesdeblok@hetnet.nl
mailto:gre.popping@hetnet.nl
mailto:gre.popping@hetnet.nl
mailto:harryjanssen@xs4all.nl
mailto:harryjanssen@xs4all.nl
mailto:gerrit.zwerus@hccnet.nl
mailto:gerrit.zwerus@hccnet.nl
mailto:bodew165@planet.nl
mailto:bodew165@planet.nl
mailto:opa_oma.bredewoud@hotmail.com
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 Ervaringsdeskundige Lid 0578-693197  mob. 06-12067124 

 Vosbergerweg 29 Gemeente Werkgroep Sport jan.g.jansen@kpnmail.nl 

 8181 JK Heerde Adviesraad Sociaal Domein Werkgroep PR&C  

     

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

Ervaringsdeskundige 
WSW 

Lid 
Website 
Werkgroep PR&C 
Werkgroep Sport 

0578-694667; mob. 06-51993159 

ej.muntinga@kpnmail.nl 
 

     

     

     

     

     

 

 

Werkgroep BTB Werkgroep Website Werkgroep 
PR&Communicatie 

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 
Kees de Blok 
Harry Janssen 

 
Gerrit Zwerus 
Bert Muntinga 
Anton Westerkamp 

 

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

       

  Organisatie Adres Contactpersoon Tel. Mail 

1 Oogvereniging 
Postbus 2344  
3500 GH  Utrecht   

030-
2992878 info@oogvereniging.nl  

           

2 

ME/CVS- Stichting Nederland  Myalgische  
Encephalomyelitus/Chronisch  
Vermoeidheids Syndroom  

Het Noordse bosje 16 
1211 BG  Hilversum  Dhr. M. Rietdijk   info@me-cvs-stichting.nl  

          

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

            

4 
Impuls Vereniging van volwassenen  
Met ADHD en aanverwante stoornissen 

Weltevreden 4A 
3731 AL  De Bilt     info@impulsdigitaal.nl 

           

5 
BOSK Vereniging van motorisch 
Gehandicapten en hun Ouders 

Leerinkbeek 11 
8055 EG  Zwolle 

Mw. J.E. Boers-
Bonker 

038-
4544552 info@bosk.nl 

           

7 
CCUVN Crohn en Colitis Ulcerosa 
Vereniging Ned. 

Houttuinlaan 4b 
3447 GM  Woerden     info@crohn-colitis.nl  

            

8 NPPV Nederlandse Paget Patienten Ver. 
Eessenkamp 31 
8191 XM  Wapenveld M.Eikelboom 

038-
4470243 m.eikelboom@outlook.com  

            

9 
LSR Landelijk Steunpunt Clientenraden 
Voorzieningscentra Gehandicapten 

Postbus 8224 
3503 RE  Utrecht Dhr. J. Boele 

030-
2937664 info@hetlsr.nl 

      

10 Hersenletsel 
Den Heuvel 62 
6881 VE  Velp   

026-
3512512 info@hersenletsel.nl  

            

mailto:info@oogvereniging.nl
mailto:info@oogvereniging.nl
mailto:info@me-cvs-stichting.nl
mailto:info@me-cvs-stichting.nl
mailto:info@psoriasis-fn.nl
mailto:info@psoriasis-fn.nl
mailto:info@bosk.nl
mailto:info@bosk.nl
mailto:info@crohn-colitis.nl
mailto:info@crohn-colitis.nl
mailto:m.eikelboom@outlook.com
mailto:m.eikelboom@outlook.com
mailto:info@hersenletsel.nl
mailto:info@hersenletsel.nl
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11 
Fodok Nederlandse Federatie van Ouders 
van dove kinderen 

Postbus 754 
3500 AT  Utrecht Dhr. H.Boeve 

030-
2900360 info@fodok.nl  

           

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 en Oost Nederland 

Herman Boerhaavelaan 3 
7415 ES  Deventer Mw. G. Zuiderwind   info@zorgbelanggelderland.nl  

           

      
 
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Platform en ontvangen daar alle relevante 
informatie.   

      

16 GGZ Centraal 
Postbus 1000 
3850 BA  Ermelo Mw. G. Bredewoud    opa_oma.bredewoud@hotmail.com 

            

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

            

18 
Stichting Gehandicaptenbelangen Noord 
Oost Veluwe  

Herdershof 6 
8181 CT  Heerde Dhr. N. Sluijs   n.sluijs@12move.nl 

           

19 
St. Philadelphia Zorg, regio Noord 
Heerde/Wapenveld Brugstraat 2c; 8181 VH;  Heerde   

0578-
692067 
06-
15485536 info@philadelphia.nl 

         

 

mailto:info@fodok.nl
mailto:info@fodok.nl
mailto:info@msvereniging.nl
mailto:info@msvereniging.nl
mailto:info@kansplus.nl
mailto:info@kansplus.nl
mailto:info@stofwisselingsziekten.nl
mailto:info@stofwisselingsziekten.nl
mailto:info@zorgbelanggelderland.nl
mailto:info@zorgbelanggelderland.nl
mailto:bodew165@planet.nl
mailto:bodew165@planet.nl

