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Het jaar 2012 was voor de Gehandicapten Adviesraad een bewogen jaar. Er is veel gebeurd en als
belangrijkste hiervan kunnen we noemen het zelfstandig worden van de raad door het opgaan in een
Stichting.

Na aanvankelijke tegenstand werd tijdens de vergadering van 10 september unaniem besloten een
Stichting op te richten. Op 2 november werd het bestuur uitgenodigd voor de ondertekening bij
notaris Oors.
Verder zijn er nog meer feiten te noemen. Hieronder volgt een overzicht.

Vergaderingen
De algemene vergadering is 6 keer bij elkaar geweest. Helaas was de opkomst matig. Twee
vrijwilligers hebben in de loop van 2012 afscheid genomen en we hebben 4 nieuwe vrijwilligers
kunnen begroeten waaronder 1 bestuurslid.
Het voltallige bestuur is 6 keer bij elkaar geweest. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
De heer R. Grabijn: voorzitter
De heer H. Renkema: penningmeester
Mevrouw R. de Haan: secretaris
Mevrouw R. Blokvoort : belangenbehartiging
De heer W. Groot Zwaaftink: voorlichting
Belangenbehartiging
De Stichting Gehandicapten Adviesraad heeft de volgende acties ondernomen:
- Gesproken met de directeur van het Hoftheater in verband met de nieuwbouw. Dit heeft erin
geresulteerd dat een aantal voorstellen van ons worden meegenomen.
- Er is een brief gestuurd naar M&S mode in verband met de kleedruimte. Geen resultaat.
- Er is een brief gestuurd naar de Stichting Stöppelhaene en Ribs & Bleus. Onze klachten worden
volgend jaar meegenomen.
- Via de website van de gemeente Raalte zijn er een aantal zaken aangepakt zoals:
• Aanleg invalide parkeerplaats bij tandartspraktijk.
• Lantaarnpaal midden op de stoep in de Stationsstraat te Raalte.
- Er heeft een rondleiding met een ambtenaar plaats gevonden in de wijk Olykampen t.a.v.

bereikbaarheid scootmobiels en rolstoelen.
- Gesproken met J. Schuitema op het gemeentehuis over de aanleg Wispelweg te Luttenberg.
- Gesproken met de voorzitter van het Gemeenschapshuis te Heeten over verbouwing.

Rondje Raalte
Ondanks inspanningen onzerzijds, valt het rolstoelvriendelijker maken van de Gemeente Raalte wat
tegen. Het idee is een werkgroep in het leven te roepen om hiermee aan de gang te gaan.

Voorlichting
In het seizoen 2011-2012 zijn er 18 voorlichtingen gegeven op 16 basisscholen door 14 vrijwilligers
van de Stichting Gehandicapten Adviesraad.
Het voorlichtingsmateriaal is aangevuld door de thuiszorgwinkel in Raalte. Door H. Vossen is gezorgd
dat de oude materialen zijn gestuurd naar de Stichting Hellabeem, een opvang- opleidingsproject
voor meervoudig gehandicapten in Sri Lanka.
Alle voorlichtingsmaterialen zijn beschreven.
De voorlichtingsCD is vernieuwd, evenals de brochure.

Stichting
Op 2 november is de Gehandicapten Adviesraad een stichting geworden. De statuten werden op
deze datum ondertekend door het voltallige bestuur. Op 10 december hebben we dit op een
feestelijke wijze bekend gemaakt samen met het lanceren van de nieuwe website. Wethouder W.
Wagenmans heeft deze handeling verricht. Bij deze gebeurtenis waren naast de leden van de
Gehandicapten Adviesraad de pers, ambtenaren van de gemeente en andere externe contacten
aanwezig. Er is een huishoudelijk reglement geschreven.

Website
Eind 2011 is er bij Landstede een verzoek neergelegd om een nieuwe website te creëren. Dit heeft
niet tot de juiste resultaten geleid. Via de heer W. Groot Zwaaftink hebben we mevrouw M. Harink
bereid gevonden een nieuwe website voor ons te bouwen. We zijn erg trots dat deze mooie website
op 10 december is gelanceerd.

Gemeente Raalte
De contacten met de Gemeente Raalte zijn aangehaald. In het begin van het jaar is er een gesprek
geweest met de wethouders Hiemstra en Haarman. Hierbij was ook het hoofd van de afdeling

voorzieningen mevrouw W. van Hulst aanwezig. Zij heeft ervoor gezorgd dat we een vast
aanspreekpunt bij de Gemeente Raalte hebben in de persoon van de heer H. Huis in ’t Veld.

Op 10 september hebben 3 ambtenaren van de Gemeente Raalte een bezoek gebracht aan de
algemene vergadering. We hebben een aantal afspraken gemaakt, waarvan nu de eerste resultaten
al merkbaar zijn:
1. De Stichting Gehandicapten Adviesraad is uitgenodigd door de gemeente voor een bijeenkomst
met de gemeente, bouwers, woningstichtingen en architecten. We hebben hier een presentatie
gegeven.
2. De Stichting Gehandicapten Adviesraad is uitgenodigd om mee te denken in een technologie
project waarbij mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

WMO
R. Grabijn en R. de Haan hebben verschillende bijeenkomsten van de WMO raad bijgewoond. Van
hieruit hebben we een bezoek gebracht aan de Taxi Centrale in Raalte.

Externe contacten
Mevrouw S. Kluin, ergotherapeute. Mevrouw Kluin is ergotherapeute en eveneens gespecialiseerd in
het bouwen voor mensen met een beperking. Op 10 december was ze aanwezig om over haar werk
te vertellen en aan te geven op welke manier we elkaar kunnen versterken.
Thuiszorgwinkel. Via de thuiszorgwinkel is ons voorlichtingsmateriaal aangevuld.

Perscontacten
- Gesprek radio Raalte met R. Grabijn en W. Groot Zwaaftink.
- Interview R. Grabijn en W. Groot Zwaaftink in de Raalter Koerier.
- Aanwezigheid Stentor op 10 december en artikel in de Stentor en huis-aan-huisblad naar
aanleiding hiervan.

Ten Slotte
We willen een aantal mensen bedanken:
- Alle vrijwilligers van de Gehandicapten Adviesraad voor hun inzet in 2012
- De heer G. Nijboer van de Thuiszorgwinkel voor het nieuwe voorlichtingsmateriaal.
- Mevrouw P. Zandbelt van de Landstede voor haar ondersteuning.

