Jaarverslag 2019

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. 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).

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.

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!!

In ons jaarverslag 2018 schreef ik dat de gemeente Heerde in het college-akkoord het thema
inclusie(f) beleid had opgenomen. En ik heb hierbij aangegeven dat wij als
belangenbehartiger van mensen met een functiebeperking er op zouden toezien dat de
gemeente dit ook in de praktijk brengt. Wij zijn er content mee dat vanuit de gemeente ons
Platform steeds vaker tijdig wordt benaderd om 'mee te denken', zie ook verslag van onze
werkgroep BTB. Wel zijn we teleurgesteld over het voorstel van het college aan de
gemeenteraad om de tarieven 2020 voor een gehandicaptenparkeerkaart zo drastisch en
ongenuanceerd te verhogen. Hiertegen hebben wij ook actie ondernomen, echter deze
doelgroep moet nog steeds -en volgens ons volledig onterecht- betalen voor het verkrijgen
van een parkeerkaart! Ook het komend jaar zullen wij hiervoor politieke aandacht blijven
vragen om een gehandicaptenparkeerkaart gratis te verstrekken!

Het afgelopen jaar hebben wij (en ook de Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost
Veluwe) diverse keren gesproken over onze organisatie. Dat wil zeggen we hebben
vastgestelde documenten van een 'modern jasje' voorzien en waar nodig werkgroepen
samengevoegd dan wel opgeheven. Zo is de werkgroep sport opgeheven omdat wij steeds
meer hinder vinden van de privacywetgeving en bij inclusie(f) beleid ligt de primaire
verantwoordelijkheid bij gemeente en sportverenigingen. In dit kader participeren wij wel in
het lokaal sportakkoord. Ook heeft het bestuur van de Stichting een document vastgesteld in
het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin is vastgelegd
hoe wij omgaan met de binnen onze organisatie bekende persoonsgegevens.
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Vanuit de Stichting kennen wij diverse werkgroepen (truckersdag, activiteiten (o.a. Soos) en
het PGH.
Het PGH heeft in 2019 zes keer vergaderd en bestaat op 31 december uit 11 leden. Diet
Tijms (onze secretaris vanaf september 2011) heeft afscheid genomen als bestuurslid.
Simon Remmers is in mei toegetreden tot ons bestuur.
Per 1 juli 2018 is ons bestuurslid Harry Janssen afgevaardigd in de adviesraad sociaal
domein (ASD) van de gemeente.
Kijk gerust eens op www.pgheerde.nl en laat ons dan weten wat u ervan vindt en als u
suggesties heeft voor onze doelgroep dan horen wij die graag van u. Al vast dank voor het
(inclusie(f) meedenken!

Heerde, maart 2020,
Anton Westerkamp
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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 een 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 - 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 brede
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 ontwerp, uitvoering en bouwen van infrastructuur resp. gebouwen. Dit
met als doel, dat al het maakbare goed bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor
iedereen, dus ook (inclusief) voor 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. Vier keer
per jaar is er ambtelijk overleg, het zogenaamde kwartaaloverleg, waarin de nodige BTBonderwerpen aan de orde gesteld en (voor-) besproken worden. Daarnaast wordt de
werkgroep ook uitgenodigd voor de zgn. inloop bijeenkomsten t.b.v. nieuwe in voorbereiding
zijnde infrastructurele werken, teneinde in te spreken en hierover BTB-advies uit te brengen.
Het streven is dat men bij ontwerp en realisatie vooraf voldoende 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 in Heerde. Zo wordt Heerde ook een aantrekkelijker gemeente om te
recreëren, voor iedereen...!
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Onderstaande projecten en/of onderwerpen zijn dit jaar aan de orde geweest.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Invalidenparkeerplaats Dorpsstraat.
Picknickplaats-paden in gebied hoogwatergeul.
Op- en afritten woonlocatie Philadelphia Kanaalstraat Heerde.
Rolstoelroute van en naar verpleeglocatie Philadelphia Brugstraat Heerde.
Akoestisch signaal oversteekplaats Kamperweg.
Renovatie Apotheek Heerde.
Renovatieplan Raadhuis.
Ontwerp sticker “Waardering voor Toegankelijkheid” (WvT).
Uitreiking waarderingssticker (WvT) aan Aldi Supermarkt Heerde.
Uitreiking waarderingssticker (WvT) aan Rozendal Home Electro Heerde.
Voorbereiding uitreiking sticker (WvT) t.b.v. gemeentekantoor.
Voorbereiding advisering blinden-geleidemarkeringen centrum Heerde.
Herinrichting Kloosterakkers en Distelakker Veessen.
Uitnodiging aan ondernemers voor schouwen van winkel en/of bedrijfspanden.
Protest tegen tariefsverhoging 2020 voor invalidenparkeerkaart.
Nooduitgang / vluchtweg Aldi supermarkt Heerde.

A.

Invalidenparkeerplaats nabij Dorpsstraat 15 .

In het ambtelijk kwartaal-overleg is aandacht gevraagd voor het soms niet bruikbaar zijn van
de parkeerplaats nabij Dorpsstraat 15 te Heerde. Deze parkeerplaats wordt regelmatig
gebruikt als opstelplaats voor rolcontainers, PMD-zakken of papierafval. Controle op het
vrijhouden van de invalidenparkeerplaats is toegezegd.
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B.

Picknickplaats-paden in gebied hoogwatergeul.

In het gebied Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld zijn destijds, op nadrukkelijk advies van de
werkgroep BTB, zogenaamde “rolstoelvriendelijke” picknicktafels geplaatst. Dat zijn
picknicktafels waar met een rolstoel onder gereden kan worden. Echter, de verharding van de
paden naar de picknickplaatsen zijn uitgevoerd in zgn. “gras-beton-blokken”, totaal ongeschikt
voor zelfstandig (!) rolstoelgebruik. Mondelinge bezwaren bij ambtelijk overleg hadden geen
effect. Ook is vervolgens een schriftelijk verzoek aan het College formeel afgewezen.
Herhaald protest had uiteindelijk toch succes. In het slot-overleg van 22 november 2019 heeft
de betreffende beleidsmedewerker toegezegd dat (binnen twee jaar) deze paden alsnog
aangepast zullen worden.
Daarbij is ook toegezegd dat de twee picknicktafels, ter weerszijde van de wetering bij de
Breeweg-brug, onderling omgewisseld worden. De slechtst bereikbare picknicktafel aan de
oostzijde komt dan op de uitstekend bereikbare plaats aan de westzijde van de wetering te
staan, bij de ook voor rolstoelgebruikers goed bereikbare visplaats.

C.

Op- en afritten woonlocatie Philadelphia Kanaalstraat Heerde.

Op verzoek van de locatiemanager van Philadelphia is destijds aandacht gevraagd voor de
twee op- en afritten in het trottoir vóór de woon-zorglocatie Philadelphia Kanaalstraat
Heerde. In overleg met de gemeente werd slechts één op- en afrit aangepast. De tweede
was niet zo nodig, aldus de gemeente. De werkgroep was een andere mening toegedaan.
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Na herhaalde verzoeken is tenslotte ook de tweede (te steile!) op- en afrit alsnog naar
tevredenheid aangepast.

D.

Rolstoelroute verpleeglocatie Philadelphia Brugstraat Heerde.

Op verzoek van de voorzitter van de familieraad van de verpleeglocatie Philadelphia
Brugstraat Heerde is aandacht gevraagd voor een goede rolstoelroute vanaf deze locatie naar
het centrum. Dit is ter plaatse op 26 september 2019 door voornoemde voorzitter en de
werkgroep BTB aan de betreffende beleidsmedewerker van de gemeente voorgelegd.
Vervolgens is deze route gezamenlijk, samen met één van de meervoudig gehandicapte
bewoners, nagelopen. Unaniem is geconstateerd dat deze route, voor deze bewoners met
hun duwende begeleiders, héél slecht begaanbaar is. Van gemeentewege is toegezegd hier
de nodige aandacht aan te besteden en t.z.t. daar waar mogelijk aangepast zal gaan worden.
Wordt vervolgd.

E.

Akoestisch signaal oversteekplaats Kamperweg Heerde.

De met verkeerslichten beveiligde oversteekplaats over de Kamperweg was van oudsher
voorzien van een akoestisch signaal t.b.v. blinden en slechtzienden. Tot onze verontrusting is
dit signaal er niet meer. Het is verwijderd! Navraag bij de gemeente gaf geen duidelijkheid.
Het lijkt er op dat het signaal is verwijderd n.a.v. klachten over geluidsoverlast van (een)
aanwonende(n). Aan de betreffende beleidsmedewerker is nadrukkelijk verzocht om het
akoestisch signaal weer aan te laten brengen, zodat óók blinden en slechtzienden weer veilig
over kunnen steken.

F.

Renovatie Apotheek Heerde.

De Apotheek Heerde is dit jaar gerenoveerd. Op verzoek van de apotheker heeft de
werkgroep BTB het renovatieplan beoordeeld en op 28 juni 2019 advies uitgebracht m.b.t.
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. De adviezen zijn ter harte genomen, de
aangepaste apotheek voldoet aan de gestelde criteria.

G.

Renovatieplan Raadhuis Heerde.

Het oude Raadhuis is eerder, gelijktijdig met het gemeentekantoor, geschouwd op
toegankelijkheid. Hiervoor is destijds een gecombineerd schouwrapport uitgebracht. Het
Raadhuis-plan is vervolgens uitgesteld. Na het door de gemeente weer oppakken van het
renovatieplan heeft de werkgroep op 27 maart 2019 het (gewijzigde) plan weer getoetst en
advies uitgebracht. Er is toegezegd dat bij de verdere uitwerking van de renovatie het BTBadvies (mits mogelijk) wordt overgenomen.
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H.

Ontwerp sticker “Waardering voor Toegankelijkheid” (WvT).

In het kader van project: “Toegankelijkheid winkels, horeca en openbare gebouwen” in
Heerde, zijn ondertussen vier panden geschouwd. Namelijk het gemeentekantoor, het (oude)
Raadhuis, Aldi Supermarkt en winkel Home Electro Rozendal. Deze zijn getoetst op goede
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Daarnaast is ook gekeken naar
nooduitgangen inclusief vluchtwegen. Indien het betreffende (winkel-) pand voldoet aan de
gestelde criteria wordt er een (soort) certificaat uitgereikt, in de vorm van een door PGH/BTB
vormgegeven sticker: “Waardering voor Toegankelijkheid” (WvT). Indien de sticker goed
zichtbaar bij de entree wordt aangebracht is het voor zowel bezoekers als voorbijgangers in
één oogopslag duidelijk dat het pand goed toegankelijk is, ook voor rolstoelgebruikers!

I.

Uitreiking waarderingssticker (WvT) aan Aldi Supermarkt Heerde.

Op donderdag 23 mei 2019 is in het kader van goede bereikbaarheid van o.a. winkelpanden
formeel de eerste waarderingssticker door het platform PGH en de werkgroep BTB officieel
aan Aldi Supermarkt uitgereikt. De sticker is vervolgens met enig vertoon, in het bijzijn van
de plaatselijke pers, bij de winkelentree aangebracht.
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J.

Uitreiking waarderingssticker (WvT) aan Rozendal Home Electro Heerde.

Op 2 juli 2019 is de tweede waarderingssticker (WvT) door de werkgroep BTB aan Rozendal
Home Electro uitgereikt. De sticker is door Gerrie Rozendal welwillend in ontvangst genomen
en vervolgens duidelijk zichtbaar naast de entree aangebracht.

K.

Voorbereiding uitreiking WvT-sticker t.b.v. het gemeentekantoor.

De in het medio 2018 uitgebrachte schouwrapport aangegeven knelpunten zijn in de loop
van dit jaar aangepast. Uitreiking van de waarderingssticker (WvT) zou dus plaats kunnen
vinden. Door omstandigheden is dit uitgesteld. Op aandringen van BTB (e-mail 18 december
2019) is dit uiteindelijk geagendeerd voor 9 januari 2020.

L.

Voorbereiding advisering blinden-geleidemarkeringen centrum Heerde.

In de werkgroepvergadering van 21 mei 2019 is een eerste aanzet gedaan m.b.t. onderzoek
en advisering over wenselijkheid van blinden-geleidemarkering in het centrum van Heerde.
Het Raadhuis aan de Dorpsstraat 1 wordt t.z.t. toegankelijk en het gemeentekantoor aan de
Eperweg 5 is reeds goed toegankelijk, maar zijn deze gebouwen wel makkelijk en zelfstandig
vindbaar voor blinden en slechtzienden? Hoe vinden zij hun weg, bijvoorbeeld vanaf het
busstation Brinklaan?
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M.

Herinrichting Kloosterakkers en Distelakker Veessen.

De werkgroep heeft op uitnodiging de “inloopavond” (11 december 2019) voor de
herinrichting Kloosterakkers en Distelakker bijgewoond. Geadviseerd is om de nieuwe
klinkerbestrating zoveel mogelijk vlak uit te voeren; hoogteverschillen maximaal 2 cm.

N.

Uitnodiging voor schouwen van winkel en/of bedrijfspanden.

Namens het platform PGH heeft de werkgroep BTB de ondernemers in de gemeente Heerde
per brief uitgenodigd om hun winkel- en/of bedrijfspanden gratis door BTB te laten schouwen
op goede toegankelijkheid. Brief Ondernemersvereniging Heerde
9 december 2019 en Ondernemersvereniging Wapenveld 10 december 2019.

O.

Protest tegen tariefsverhoging 2020 voor invalidenparkeerkaart.

De werkgroep heeft per brief 13 december 2019 zowel aan het College alsmede aan alle
raadsfracties fel protest aangetekend tegen de voorgenomen drastische verhoging van de
tarieven voor het aanvragen en verkrijgen van een invalidenparkeerkaart. Mede (?) naar
aanleiding van dit protest zijn de tarieven niet verhoogd. In tegendeel het voorgenomen tarief
is bij amendement aanmerkelijk verlaagd van 234,96 euro naar 63,43 euro (raad 16
december 2019).
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P.

Nooduitgang / vluchtweg Aldi supermarkt Heerde.

Aldi supermarkt is destijds op 29 mei 2018 geschouwd op goede toegankelijkheid. Het
interieur van de winkel voldoet aan gestelde criteria, derhalve is op 23 mei 2019 de
waarderingssticker (WvT) officieel aan Aldi uitgereikt. Zie ook punt I.
Bij iedere winkelschouw wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van goede vluchtwegen.
Binnen in de Aldi winkel is een goede vluchtweg aanwezig en goed aangegeven, inclusief
een goede nooduitgang c.q. vluchtdeur naar buiten.
Echter, de vluchtroute buiten, vanaf de nooduitgang naar het parkeerterrein, is niet vrij van
obstakels. Uit oogpunt van vluchtveiligheid bij calamiteiten dient een vluchtweg vrij van
obstakels te zijn! Dit dient z.s.m. adequaat aangepast te worden.
Helaas, ondanks dringend advies van de werkgroep BTB en herhaald aandringen bij Aldi
(regio managers), gemeente (inclusief de plaatselijke brandveiligheidsadviseur), is er anno
2019 nog steeds géén obstakelvrije, veilige vluchtweg!
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3. Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is gestart in 2016 als voortzetting van de WMOAdviesraad binnen de gemeente Heerde. Tegelijk is deze Raad toen uitgebreid met Jeugd en
Participatie. Binnen de ASD werken drie secties met elk vier leden. Bij elke sectie voegt zich
een beleidsambtenaar. En bij de vergaderingen van de ASD voegt zich eveneens een
hoofdambtenaar.
De ASD geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan het college wanneer daarom (al of niet)
gevraagd wordt. Vanuit het Platform Gehandicaptenbeleid is een plek gereserveerd in de
ASD.

Enkele onderwerpen.
Transformatieagenda Sociaal Domein. Hierin doet de ASD mee als klankbordgroep. Een
andere insteek zou kunnen zijn om mee te doen in een werkgroep. De ASD heeft niet voor
dat laatste gekozen omdat ze als onafhankelijk orgaan haar werk wil kunnen doen. Een
onderdeel van deze agenda is “Aanpak 0-100”. Veel instanties zijn met hulpverlening bezig.
Het resultaat mag hiervan niet zijn dat een client (lees: inwoner) met een veelheid aan
loketten te maken krijgt. Het doel is dat iedere client één aanspreekpunt heeft/krijgt. Voor de
organisatie betekent dat een meer en betere onderlinge samenwerking.
Contact met VWI-Apeldoorn. Centraal wordt werkgelegenheid geregeld voor mensen met
een beperking. Zo heeft Lucrato een locatie in de Wilhelminaschool in Heerde voor zo’n 60
mensen. Deze zijn grotendeels woonachtig in Heerde en omgeving.
Met de Adviesraden van Hattem en Epe is een eerste overleg geweest over onderdelen van
de agenda die alle drie de gemeenten betreft. Te denken valt aan de omgevingswet. Helaas
heeft dit eerste overleg geen vervolg gekregen.
In de gemeente Heerde zijn een paar clientondersteuners benoemd die mensen helpen
wanneer ze hun weg zoeken in een bureaucratische doolhof. Helaas wordt van deze
ondersteuners weinig gebruik gemaakt, wellicht door onbekendheid met hun bestaan.

4.Werkgroep PR & Communicatie
De werkgroep Publiciteit/PR heeft in 2019 vooral aandacht besteed aan het up to date
houden en verbeteren van de website. Daarnaast is in de plaatselijke pers aandacht
gevraagd voor de uitreiking van de stickers “Waardering voor toegankelijkheid”
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.Bijlage
Nr.

a.

(Geldt t/m 31-12-2019)

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

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

Ervaringsdeskundige

Secretaris

0578-696295

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

0578-692554; mob. 06-51918051
gerrit.zwerus@hccnet.nl

Mevr. D Tijms
Van Apeldoornshof 26
8181 MD Heerde

Werkgroep PR&C
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

Cliëntenraad GGZ

Lid

038-4478181; mob. 06-40577776
opa_oma.bredewoud@hotmail.com

8191 BC Wapenveld
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.S. Remmers (Simon)

Ervaringsdeskundige

Lid

simonremmers@icloud.com

Werkgroep BTB

06-12221552

Lid
Website
Werkgroep PR&C

0578-694667; mob. 06-51993159
ej.muntinga@kpnmail.nl

Bornkamp 15
8181 WV Heerde
12. Dhr. E.J. Muntinga (Bert)
Zuppeldseweg 59
8181 NE Heerde

Werkgroep BTB

Gerard Adema
Gerrit Zwerus
Henk van der Wal
Gré Popping
Simon Remmers

Ervaringsdeskundige
WSW

Werkgroep Website

Gerrit Zwerus
Bert Muntinga

Werkgroep
PR&Communicatie

Gré Popping
Bert Muntinga
Kees de Blok
Gerrit Zwerus

Adviesraad Soc Domein

Harry Janssen
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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
1 Oogvereniging

Adres
Postbus 2344
3500 GH Utrecht

ME/CVS- Stichting Nederland Myalgische
Encephalomyelitus/Chronisch
Het Noordse bosje 16
2 Vermoeidheids Syndroom
1211 BG Hilversum

Contactpersoon

Tel.
0302992878

Mail
info@oogvereniging.nl

Dhr. M. Rietdijk

info@me-cvs-stichting.nl

Dhr. J.A.M. Punter

info@psoriasis-fn.nl

3 PFN Psoriasis Federatie Nederland

Thomsonstraat 21
8251 TM ; Dronten

Impuls Vereniging van volwassenen
4 Met ADHD en aanverwante stoornissen

Weltevreden 4A
3731 AL De Bilt

BOSK Vereniging van motorisch
5 Gehandicapten en hun Ouders

Leerinkbeek 11
8055 EG Zwolle

CCUVN Crohn en Colitis Ulcerosa
7 Vereniging Ned.

Houttuinlaan 4b
3447 GM Woerden

8 NPPV Nederlandse Paget Patienten Ver.

Eessenkamp 31
8191 XM Wapenveld

M.Eikelboom

0384470243

m.eikelboom@outlook.com

LSR Landelijk Steunpunt Clientenraden
9 Voorzieningscentra Gehandicapten

Postbus 8224
3503 RE Utrecht

Dhr. J. Boele

0302937664

info@hetlsr.nl

0263512512

info@hersenletsel.nl

10 Hersenletsel

Den Heuvel 62
6881 VE Velp

info@impulsdigitaal.nl
Mw. J.E. BoersBonker

0384544552

info@bosk.nl

info@crohn-colitis.nl

11

12 MSVN Multiple Sclerose Ver. Ned.

Postbus 30470
2500 GL Den Haag

13 KansPlus Belangennetwerk Verst. Geh.

Postbus 408
3990 GE Houten

Mw. Petra Elders

info@msvereniging.nl
0302363744

Postbus 664
14 VKS Ver. Voor Kind. met Stofwiss. ziekten 8000 AR Zwolle
Clientenbond in de GGZ Afd.
15 Stedendriehoek en Oost Nederland

Herman Boerhaavelaan 3
7415 ES Deventer

info@kansplus.nl

info@stofwisselingsziekten.nl

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

Stichting Gehandicaptenbelangen Noord
18 Oost Veluwe

Herdershof 6
8181 CT Heerde

Dhr. N. Sluijs

n.sluijs@12move.nl

St. Philadelphia Zorg, regio Noord
19 Heerde/Wapenveld

Brugstraat 2c; 8181 VH; Heerde

0578692067
0615485536

info@philadelphia.nl
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