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Voorwoord  (2020 + 2021) 

Twee bijzondere jaren liggen achter ons. In februari 2020 was er de 1e coronabesmetting in 

Nederland. Veel maatregelen volgden. Hier hebben we allemaal in enige vorm last van 

gehad. Vooral onze doelgroep, de mensen met een beperking. We mochten niets 

organiseren, geen Truckersdag, geen bijeenkomsten houden. En we wilden onze doelgroep 

en onszelf ook beschermen om mogelijke besmettingen te voorkomen. Inmiddels (2022) zijn 

de besmettingen (redelijk) onder controle. En mogen we onze activiteiten en vergaderingen 

weer starten. Daar zijn we heel blij mee!  

 

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 dit 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, liefde en betrokkenheid voor hun medemens. Chapeau. En vanaf deze plaats 

nogmaals heel veel dank voor jullie inzet en tijd!! 

In april 2020 ontvingen we het droeve bericht van het overlijden op 25 april 2020 van onze 

oud-voorzitter Jan Schoppers. Hij is 89 jaar geworden. Hij is bijzonder actief en zeer 

betrokken geweest bij het Platform (en ook de Stichting Gehandicaptenbelangen Noordoost 

Veluwe). Wij zullen zijn betrokkenheid bij onze organisaties missen.  

Vanuit de Stichting kennen wij diverse werkgroepen (truckersdag, activiteiten (o.a. Soos) en 

het PGH.  

Het PGH heeft in de jaren 2020 en 2021 veel minder kunnen vergaderen dan normaal (6 x 

per jaar). In 2020 slechts 1 keer en in 2021 2 keer. Op 31 december zijn er 10 

bestuursleden. Herman Bodewes, bestuurslid vanaf 2004, heeft in oktober 2021 afscheid 

genomen als bestuurslid. Simon Remmers heeft in oktober 2021 de geoormerkte zetel in de 

adviesraad sociaal domein (ASD) gemeente Heerde overgenomen van Harry Janssen. De 

afgelopen jaren is het helaas niet gelukt de functie van secretaris in te vullen, ondanks dat 

wij een oproep hebben geplaatst bij de PLU te Heerde, En een artikel en advertentie 

betreffende de vacatures hebben geplaatst in de Schaapskooi. Wel heeft het artikel in de 

Schaapskooi 2 reacties opgeleverd, waarmee begin 2022 1 vacature in het PGH is ingevuld 

(en de andere in het bestuur van de Stichting Gehandicaptenbelangen). Toch hebben we 
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goede hoop dat onze vacatures ingevuld zullen worden. Voor de onderwerpen die opgepakt 

zijn door de werkgroep BTB verwijs ik naar het in dit jaarverslag opgenomen verslag. Verder 

hebben wij tijdens onze vergaderingen aandacht besteed aan de te bespreken onderwerpen 

in het Vrijwilligersplatform en in de Adviesraad Sociaal Domein. We hebben gesproken over 

de nieuwe WBTR (Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen) en hebben we de plaatselijke 

politieke partijen aandacht gevraagd om in hun verkiezingsprogramma's 2022-2026 voor 

onze doelgroep met ons motto “ MEEDOEN IS VANZELFSPREKEND “. 

 

Kijk gerust eens op www.pgheerde.nl en laat ons dan weten wat u er van vindt en als u 

suggesties heeft voor onze doelgroep dan horen wij die graag van u. Al vast dank voor het 

(inclusie(f) meedenken! 

 

Zwolle, 25 april 2022, 

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 te voorkomen dan wel op te laten lossen door de verantwoordelijke 
instantie. Daarnaast ook het bevorderen van bewustwording bij de betrokken instanties, 
organisaties en bedrijven. Bewust zijn bij alles 
wat men doet, zoals bij het ontwerpen, uitvoeren en bouwen van infrastructuur resp. 
gebouwen. Dit 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 zowel periodiek als incidenteel overleg plaats, zowel met betreffende 
medewerkers als met het gemeentebestuur. Het beste resultaat wordt bereikt door  overleg 
vooraf.... op uitnodiging! In principe is er vier keer per jaar ambtelijk overleg, het 
zogenaamde kwartaaloverleg, waarin de nodige BTB-onderwerpen aan de orde komen en 
(voor)besproken worden. Daarnaast wordt de werkgroep ook uitgenodigd voor de zgn. inloop 
bijeenkomsten voor informatie en inspraak over in voorbereiding zijnde infrastructurele 
werken. De werkgroep wordt gevraagd om daar haar BTB-advies over uit te brengen. 
 
Het streven is dat bij het ontwerp en realisatie vooraf voldoende rekening wordt gehouden 

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...! 
 
Onderstaande projecten en onderwerpen zijn aan de orde geweest. 
1. Waardering-voor-Toegankelijkheid voor het gemeentekantoor. 
2. Lokaal Sportakkoord Gemeente Heerde.   
3. Blindengeleidemarkeringen Heerde.        
4. Verkeersdrempels Dorpsstraat. 
5. Ramkraakbeveiliging gemeentekantoor. 
6. Invalidenparkeerplaatsen aan zuidzijde Heerderstrand.   
7. Renovatieplan Raadhuis.  
8. Herinrichting Bloemstraat-Postweg Heerde.                          
9. MFA Wapenveld. 
10. Thema raadsvergadering Verkeersveiligheid. 
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1.       Waardering-voor-Toegankelijkheid voor het gemeentekantoor. 
In het kader van het project: Toegankelijkheid winkels, horeca en openbare gebouwen” 
heeft de werkgroep BTB in 2019, naast enkele andere gebouwen, ook het gemeentekantoor 
aan de Eperweg op goede Bereikbaarheid-Toegankelijkheid-Bruikbaarheid getoetst. Daarbij 
is ook gekeken naar nooduitgangen en vluchtwegen. Na realisatie van enkele aanpassingen 
voldoet het gemeentekantoor aan de gestelde criteria. Op donderdag 9 januari 2020 is het 
schouwrapport inclusief de sticker “Waardering voor Toegankelijkheid” aan de (toenmalig) 
wethouder Jan Berkhoff uitgereikt. Deze waarderingssticker is vervolgens, tijdens het 
formele foto-pers-moment, op een goed zichtbare plaats naast de entree aangebracht.   
 
2. Lokaal Sportakkoord Gemeente Heerde. 
Op 10 december 2019 was de eerste kick-off bijeenkomst van het lokaal sportakkoord. De 
werkgroep BTB was hier met één lid aanwezig. In de twee bijeenkomsten van 22 januari 2020 
en 19 februari 2020 hebben twee BTB-leden geparticipeerd om de ambities van het “Lokaal 
Sportakkoord” vorm te geven. Op 21 september 2020 is het symbolisch door 32 
(sport)verenigingen en organisaties uit de gemeente Heerde ondertekend. Op deze 
startavond is een eerste aanzet gegeven voor de invulling en bemensing van de zes 
werkgroepen. Twee BTB-leden zijn namens het PGH als duo ingestapt voor één plaats in de 
werkgroep Infrastructuur. De taken van deze werkgroep zijn 1) zorgen voor een aantrekkelijke 
sport- en beweeg infrastructuur met een gevarieerd aanbod en ruimte voor zowel sport, spel 
en bewegen en 2) zorg dragen voor toegankelijke en duurzame sportaccommodaties. Op 26 
mei 2021 heeft de eerste bijeenkomst via Zoom plaatsgevonden. De eerste resultaten van het 
Lokaal Sportakkoord zijn o.a. de Speel- en beweegkaart voor kinderen en de Beweegkaart 
voor volwassenen en senioren. 
 
3. Blindengeleidemarkeringen Heerde. 
Aansluitend aan het project “Toegankelijkheid winkels, horeca en openbare gebouwen” is 
besloten om een uitgebreid advies uit te brengen, over de toegankelijkheid voor mensen met 
een visuele beperking, binnen het centrum van Heerde. Dit advies, met praktische 
technische informatie, zou dan formeel aangeboden worden aan de Raad, het College en 
ambtelijk apparaat van Heerde, als leidraad voor komende infrastructurele werken. Door de 
coronapandemie is dit anders verlopen. De formele overhandiging heeft daardoor niet 
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plaatsgevonden. Er zijn twee adviesrapporten opgesteld, samen met het “Adviescentrum 
Toegankelijkheid Bartiméus”, namelijk het “Advies toegankelijkheid centrum Heerde (februari 

2020)” en de aangepaste versie “Toegankelijke oversteekpunten centrum Heerde (januari 
2021)”. Deze dienen nu al als uitgangspunt bij werken aan de gemeentelijke infrastructuur.   
 
 

   
 
4. Verkeersdrempels Dorpsstraat  Heerde. 
Het terras van restaurant “De Postkamer” aan de Dorpsstraat is aanmerkelijk uitgebreid, 
grotendeels aan de overkant, naast Villa Welgelegen. Op drukke dagen ontstaan gevaarlijke 
situaties tussen doorgaand (auto-) verkeer en overstekende obers en terrasbezoekers. De 
gemeente heeft op donderdag 16 juli 2020 ter plaatse ad hoc advies gevraagd aan Veilig 
Verkeer Nederland (afd. Heerde) en de werkgroep BTB. Spontaan unaniem advies was: 
“Sluit dit deel van de Dorpsstraat in de (zomer-) vakantieperiode af voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer”. De gemeentelijke reactie: “Politiek niet haalbaar”. Vervolgens is als 
haalbaar gekozen (als pilot project) voor twee diagonaal te plaatsen zogenaamde 
snelheidsremmende punaise drempels. Deze zijn aangebracht maar daarna ook weer snel 
verwijderd. Het verkeersgedrag werd namelijk niet verbeterd maar juist onrustiger.        
 
 
 
5. Ramkraakbeveiliging gemeentekantoor. 
Op woensdag 5 augustus 2020 heeft de gemeente de werkgroep BTB ad hoc uitgenodigd 
voor overleg en advies over een zogenaamde ramkraakbeveiliging van het gemeentekantoor 
aan de Eperweg. Dit naar aanleiding van zo'n incident bij de gemeente Harderwijk. Spontaan 
advies; plaats op het voorterrein een aantal beugels en/of paaltjes waardoor aanrijdende 
voertuigen vroegtijdig worden gestopt. Dit advies is direct overgenomen en vervolgens (naar 
tevredenheid) uitgevoerd. 
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6. Invalidenparkeerplaatsen aan zuidzijde Heerderstrand. 
Naar aanleiding van het door de gemeente alsnog juridisch goed willen regelen van de drie 
invalidenparkeerplaatsen aan de zuidzijde van het Heerderstrand, reageerde exploitant 
Leisurelands negatief. Zij wilde er juist vanaf en verzocht de gemeente om deze 
parkeerplaatsen op te mogen heffen. De gemeente heeft Leisurelands rechtstreeks (!) 
doorverwezen naar de voorzitter van de werkgroep BTB, voor nadere informatie en advies. 
Op 26 april 2021 hebben twee leden van de werkgroep BTB de toegankelijkheid en 
parkeervoorzieningen nog eens nader onderzocht. Vervolgens heeft de werkgroep contact 
opgenomen met de directie van Leisurelands, voor het behoud van deze drie parkeerplaatsen 
aan de zuidzijde van het Heerderstrand. In goed overleg heeft BTB de directie van 
Leisurelands kunnen overtuigen dat juist deze drie invalidenparkeerplaatsen onontbeerlijk zijn 
voor o.a. rolstoelgebruikers om het Heerderstrand tot-aan-het-water te kunnen bereiken. De 
gemeente heeft daarna de procedure zonder ingediende bezwaren vlot af kunnen ronden. 
Eind goed, al goed!.   
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7. Renovatieplan Raadhuis Heerde. 
Het oude Raadhuis is op 20 maart 2019, gelijktijdig met het gemeentekantoor, geschouwd op 
toegankelijkheid. Hiervoor is destijds een gecombineerd schouw-rapport uitgebracht. De 
renovatie van het oude Raadhuis is destijds uitgesteld. Na het door de gemeente weer 
oppakken van het renovatie- verbouwplan heeft BTB het (gewijzigde) plan weer getoetst en 
advies uitgebracht. Tot aan de oplevering, op een aantal momenten, is overleg gepleegd en 
aanvullend positief advies uitgebracht. De uitreiking en het aanbrengen van de sticker 
“Waardering voor Toegankelijkheid” heeft vanwege de corona-beperkingen nog niet 
plaatsgevonden. Op uitnodiging van het gemeentebestuur heeft de voorzitter van de 
werkgroep de opening van het verduurzaamd gerenoveerde Raadhuis bijgewoond. De 
feestelijke opening vond plaats op 22 september 2021.    
    
8. Herinrichting Bloemstraat-Postweg Heerde. 
Bij de herinrichting van de Bloemstraat-Postweg zijn op BTB-advies tijdens (!) de uitvoering 
de nodige blindengeleidemarkeringen (noppen- en lijnentegels) in de trottoirs opgenomen 
Enige tijd na de oplevering hebben twee leden van de werkgroep op 8 oktober 2021 een 
eindcontrole gehouden en akkoord bevonden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
9. MFA  Wapenveld.  
Op 20 oktober 2021 heeft de gemeente de werkgroep BTB uitgenodigd voor een 
uiteenzetting en toelichting van het plan MFA Wapenveld. Er is o.a. gevraagd naar de 
haalbaarheid van een officieel ITS-keurmerk voor het gebouw. ITS staat voor Internationaal 

Toegankelijkheidssymbool. Voor het verkrijgen van een ITS-keurmerk moet het MFA 
gebouw aan zeer uitgebreide eisen voldoen; er zouden meer aanpassingen in en 
buiten het gebouw noodzakelijk zijn. BTB heeft daarnaast ook gevraagd om vooraf inzicht te 
krijgen in het plan van het huisartsenpraktijk-gedeelte, zodat de werkgroep hier vroegtijdig 
advies over uit kan brengen.     
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10. Thema-raadvergadering Verkeersveiligheid. 
Op dinsdag 02-11-2021 heeft de “Thema-raadvergadering Verkeersveiligheid” in het 
gerenoveerde Raadhuis plaatsgevonden. Naast de professionele adviseurs van/voor het in 
voorbereiding zijnde verkeersveiligheidsplan Heerde, waren ook de Vereniging Veiligverkeer 
Nederland (VVN afd. Heerde) en het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (werkgroep 
BTB) uitgenodigd om in te speken. De vertegenwoordigers van voornoemde instellingen 
hebben met verve “hun zegje” gedaan. 

 

3. Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is gestart in 2016 als voortzetting van de WMO-
Adviesraad 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 vooral aandacht besteed aan het up to date houden en 
verbeteren van de website. 

 

 

 

 



 

 

.Bijlage a.    (Geldt t/m 31-12-2019) 

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 
 

mob. 0622424878 
antonwesterkamp@gmail.com 
 

     

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

Ervaringsdeskundige 
WSW 
 

2e Voorzitter 
Werkgroep PR&C 
 

0578-692870; mob. 06-22207958 

keesloesdeblok@kpnmail.nl 

     

     
 

     

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 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: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.S. Remmers (Simon) Ervaringsdeskundige Lid simonremmers@icloud.com 

 Bornkamp 15  Werkgroep BTB 06-12221552 

 8181 WV Heerde    

     

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

Ervaringsdeskundige 
WSW 

Lid 
Website 
Werkgroep PR&C 
 

0578-694667; mob. 06-51993159 

ej.muntinga@kpnmail.nl 
 

     

     

     

     

 
 
 
 

    

     

Werkgroep BTB Werkgroep Website Werkgroep PR&Communicatie Adviesraad Soc Domein  
 
 
 

     

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

Gerrit Zwerus 
Bert Muntinga 

Gré Popping 
Bert Muntinga 
Kees de Blok 
Gerrit Zwerus 
 

 
Harry Janssen 

 
 
 
 

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


 

 

 

 


