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Niet vergeten……… 
 

 

Gehandicaptenraad Westervoort 

Molenacker 79 

6932 JG Westervoort 

 

Tel:   06 – 24 25 22 00 

 

Email:  info@gehandicaptenraadwestervoort.nl 

 

Website: www.GehandicaptenraadWestervoort.nl 

 

Facebook: Facebook.com/Gehandicaptenraad Westervoort 

 

 

Op zoek naar informatie of advies? 

 

De Gehandicaptenraad Westervoort houdt geen spreekuur op een 

vast moment. U kunt ons bellen of mailen en zo nodig maken we 

een afspraak.  

Wij hopen u op deze manier goed van dienst te kunnen zijn. 
 

 

Digitale nieuwsbrief. 

 

Wij proberen zoveel mogelijk op kosten te besparen en vragen  

iedereen die over internet beschikt of wij deze gratis nieuwsbrief  

digitaal mogen versturen. 

 

Krijgt u deze nieuwsbrief nu nog op papier maar beschikt u wel over 

een emailadres? Wilt u dit dan aan ons doorgeven via  

info@GehandicaptenraadWestervoort.nl, onder vermelding van uw 

naam en adres, dan mailen wij u voortaan deze nieuwsbrief en 

blijven voor ons de kosten beperkt. 

 

Ook nieuwe abonnees zijn van harte welkom!  
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Onzichtbaar maar zeker aanwezig.  
 
Het afgelopen half jaar was de Gehandicaptenraad wellicht 
niet zo zichtbaar als u van ons gewend bent maar er is aan 
veel kleine en grotere zaken door ons meegewerkt waar u niet 

direct iets van heeft kunnen zien. 
 

In deze nieuwsbrief praten wij u bij over allerlei onderwerpen. 
Sommige zaken zijn gerealiseerd maar andere dingen lijken 
een gebed zonder eind….. 

 
Veel kort nieuws dus in deze uitgave met een terugblik op de 

afgelopen tijd maar ook nieuwe ontwikkelingen die nog 
uitgewerkt moeten gaan worden. 
 

Wij hebben in ieder geval niet stilgezeten, al is dit wel het 
beste om te doen met deze hoge temperaturen! 

 
Het bestuur van de gehandicaptenraad Westervoort wenst 
iedereen een goede zomer en we zien u graag terug op de 

Zomerfair op 16 augustus.  
Wij staan dan weer met informatie en hindernisbanen op de 

parkeerplaats voor de Werenfried kerk. 
 

Tot dan! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Kort nieuws – kort nieuws – kort nieuws 
 
Code VVR. 
De vastzetregels voor rolstoelen in busjes zouden m.i.v. 1 juli 2019 

worden aangescherpt. Dit is een jaar opgeschoven naar 1 juli 2020. 

 
Per 1 juli 2020 veranderen de richtlijnen voor het veilig vervoeren 

van rolstoelen bij Avan en Valys. 

Belangrijke wijzigingen Code VVR De Code Veilig Vervoer 

Rolstoelgebruikers (VVR) is een richtlijn voor het veilig vervoeren 

van rolstoelgebruikers. Om de veiligheid van rolstoelgebruikers te 

kunnen waarborgen, volgt Avan deze code VVR. Voor de 

rolstoelgebruikers die niet de overstap vanuit de rolstoel naar en 

van een reguliere zitplaats kan maken, wijzigen de richtlijnen voor 

het vervoer op de volgende punten: 

Alleen een crash geteste rolstoel mag als vervangende zitplaats 

dienen. Deze rolstoel is te herkennen aan het haaksymbool. Tot 1 

juli 2020 geldt een overgangstermijn. Tot dan mag de 

rolstoelgebruiker nog wel vervoerd worden, mits de rolstoel veilig 

vastgezet kan worden. 

 

Indien uw rolstoel nu nog niet voorzien is van een haaksymbool, 

dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw gemeente of 

leverancier van de rolstoel voor meer informatie, zodat u niet 

onverwachts niet meer vervoerd mag worden per 1 juli 2020. 

Let op: In afwijking tot de chauffeurs instructiekaart code VVR (art. 

3) is het bij Avan niet toegestaan om klanten staand via de lift het 

voertuig te laten betreden. 

 
 

Openbaar rolstoeltoegankelijk toilet bij station 

Westervoort. 
 

Dit project lijkt echt een gebed zonder einde te worden. Het toilet is 

nog steeds niet aangesloten op riool en waterleiding.  

Wij zitten de gemeente, Pro Rail en de provincie regelmatig achter 

de broek om de vaart erin te houden maar het is ons totaal 

onduidelijk waarom dit zo lang moet duren en waarom men alle 

onvoorziene omstandigheden niet heeft kunnen bedenken bij de 

planvorming. 

 



Bankje! 
 
De Gehandicaptenraad is afgevaardigde in een ontwikkelgroep die 

nadenkt over de toekomstige vormen van burgerparticipatie bij 

gemeentelijk beleid in Westervoort. 

 
Eén van de pilotprojecten was, om in het kader van het VN-verdrag 

voor gelijke rechten van mensen met een handicap, te kijken of er 

binnen in de Wyborgh een bankje gerealiseerd kon worden voor 

mensen die even willen uitrusten of wachten, mogelijk omdat ze wat 

slechter ter been zijn. Uit onderzoek bleek hieraan behoefte te 

bestaan bij onze achterban. 

 

De 

brandweer 

is akkoord 

en de 

winkeliers-

vereniging 

ging 

akkoord op 

voorwaarde 

dat iemand 

dit bankje 

elke 

ochtend en 

avond in de 

gang zou 

plaatsen 

maar dat 

deze na 

18:00 uur weer binnen wordt gehaald, om te voorkomen dat dit een 

hangplek voor jongeren zou worden. 

Bloem en Pracht, de zaak tegenover de AH, heeft zich bereidt 

verklaard om dit elke dag te doen.  

 

Inmiddels is door het toekennen van dit burgerinitiatief een mooie 

stevige bank geplaatst voor het lege pand van voorheen de Blokker, 

tegenover de ingang van de Albert Heijn. Wij zijn daar heel erg blij 

mee en wij hopen dat u er met z’n allen veel gebruik van zal gaan 

maken! 

 



Herinnering bij herindicatie Huishoudelijke hulp. 
 

De GRW is ook vertegenwoordigd in de werkgroep  

“Wij Westervoort”. Deze werkgroep is een klankbordgroep voor het 

Goed voor Elkaar team in Westervoort. 

Binnen deze werkgroep hebben wij gevraagd of het mogelijk is dat 

mensen die een herindicatie voor huishoudelijke hulp nodig hebben, 

daar door het sturen van een berichtje tijdig aan herinnert worden. 

 

De gemeente doet dit ook met mensen waarbij het paspoort of de 

ID kaart bijna is verlopen. In dit kader denken wij dat het 

klantvriendelijk zou zijn wanneer het team dit ook voor de 

herindicatie zou doen. Wanneer je te laat bent met het aanvragen 

van de herindicatie kan er zomaar een gat van 2 maanden ontstaan 

voordat de ondersteuning weer is opgestart en dat vinden wij niet 

acceptabel en willen we hiermee proberen te voorkomen. 

Vanuit het Goed voor Elkaar team is men niet onverdeeld 

enthousiast want men vindt dit iemands eigen verantwoordelijkheid. 

Bij de vergelijking met het paspoort gaat die vlieger wat ons betreft 

niet op en kunnen grote gevolgen door een kleine herinnering 

voorkomen worden! 

 

 

Toegankelijkheid “Bult van Putman”. 
 

De GRW is samen met 

Staatsbosbeheer (eigenaar van 

de bult) en de Stichting Groen 

en Handicap de mogelijkheden 

aan het verkennen om “De 

Bult” ook voor mensen op 

rolletjes toegankelijk te maken. 

Door de zeer ongelijkmatige 

paden en de natuurlijke 

inrichting wordt dit zeer 

waarschijnlijk geen haalbare 

zaak maar we gaan wel 

proberen om een gedeelte 

toegankelijk te krijgen.  

Wordt vervolgt…. 

 

 



Beëindiging kortingsregeling WMO-medereizigers 
 

Per 1 april 2019 is de kortingsregeling voor medereizigers van 

WMO-reizigers komen te vervallen. 

Wat is een medereiziger? Als u een rit boekt bij Avan, kunt u 

tegelijkertijd een rit boeken voor iemand die met u meereist van en 

naar hetzelfde adres. Dit geldt zowel voor Wmo-reizigers als voor 

OV reizigers. De persoon die met u meereist, wordt de 

‘medereiziger’ genoemd. 

 

Kortingsregeling  

Voor 1 april kreeg de WMO-medereiziger 50% korting op de eigen 

bijdrage. Deze is vervallen per 1 april 2019. Deze medereiziger 

betaalt dan het op dat moment voor hem geldende OV-tarief.  

Dit geldt ook voor medereizigers van OV reizigers. Meer informatie 

over de kosten voor OV-reizigers vindt u op  

www.avan-vervoer.nl/ov-vervoer 

 

Wat betekent dit voor u? Een aantal gemeenten, waaronder 

Westervoort, kent hiervoor in de plaats de extra indicatie “Sociaal 

Begeleider”. Met deze indicatie kan er toch iemand voor half geld 

met u meereizen als hiervoor een noodzaak bestaat. Heeft u een 

Wmo-pas en reist u geregeld met Avan met een medereiziger die 

geen Wmo-pas heeft? Dan heeft de gemeente u mogelijk al 

geïnformeerd of er voor u iets verandert en wat dit betekent. Heeft 

u nog niets van uw gemeente gehoord? Neem dan zelf contact op 

met het Goed voor Elkaar team om te bekijken of u voor deze 

speciale indicatie in aanmerking kan komen. 

 

 

Toegankelijke computers in de bibliotheek 
 

Sinds de renovatie van de bibliotheek in Westervoort zijn er alleen 

nog computers beschikbaar die op hele hoge tafels staan, waarbij je 

op een barkruk moet zitten. Al sinds de heropening heeft de GRW 

aangedrongen om ook computers beschikbaar te hebben voor 

mensen die niet op zo’n barkruk kunnen zitten. 

 

Onlangs is met de Stichting Kunstwerk, waar onze bibliotheek onder 

valt, afgesproken dat deze doelgroep gebruik mag maken van de 

computers van het Taalhuis. Deze staan in een apart hoekje van de 

bibliotheek. Meldt je wel van te voren even aan bij de balie! 

http://www.avan-vervoer.nl/ov-vervoer


Respijtzorg. 
 

In de nieuwe verordening Maatschappelijke Ondersteuning komt 

waarschijnlijk de mogelijkheid voor mantelzorgers om, voor zichzelf, 

een huishoudelijke hulp toelage aan te vragen. Hiermee kan de 

mantelzorger voor een gereduceerd tarief hulp inkopen bij een door 

de gemeente gecontracteerde aanbieder. 

De verordening wordt na de zomer pas door de gemeenteraad 

vastgesteld maar het is wellicht iets om in de gaten te houden. 

 

Toegankelijkheidstoets Provinciehuis Gelderland. 
 

Op initiatief van de Provincie heeft de GRW op 21 mei jl., samen 

met andere vertegenwoordigers van belangenorganisaties, 

waaronder de APCG, een toegankelijkheidstoets uitgevoerd van de 

route die door hen wordt gebruikt bij rondleidingen die b.v. op open 

monumentendag worden gehouden. 

De lijst met aanbevelingen is nog niet klaar maar dat het beter kan 

is duidelijk. Wij vonden dit wel een schokkende ontdekking voor een 

gebouw dat pas voor enorm veel geld is gerenoveerd.  

Wordt vervolgt….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen een goede zomer en tot 16 augustus! 


