Ieder(in)
Geplaatst op 14 dec 2015

In december 2015 is de Gehandicapten Adviesraad Raalte lid geworden van
Ieder(in). Dit is bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van Ieder(in). Lees mees

Ongehinderd door het leven
Geplaatst op 14 dec 2015

Ongehinderd is een organisatie die maximale bewegingsvrijheid wil creëren voor
mensen met een lichamelijke beperking. We hebben hiervoor de gratis Ongehinderd
app ontwikkeld.
Lees meer

Het Nationale Zorgnummer gelanceerd
Geplaatst 9 november 2015

Vanaf nu kunt u met vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie terecht bij het
Nationale Zorgnummer. U krijgt heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt. Met uw vragen en
ervaringen helpt u Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF, de organisaties

achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor uw belangen. Het Nationale Zorgnummer is
tot stand gekomen in het project ‘PG werkt samen’, waarin de drie koepels intensief
samenwerken.
Lees meer

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Digitale-flyer-NSGK-jongerencoach.pdf

https://www.nsgk.nl

Nieuws over aangepast sporten
Geplaatst op 13 oktober 2015

Nieuwsbrief

Cursus Vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking in
Deventer
Geplaatst 2 oktober 2015

In de huidige participatiemaatschappij worden kwetsbare groepen, zoals mensen met
een beperking, gestimuleerd om meer mee te doen in de samenleving. Tegelijkertijd wordt
een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers. En hoewel mensen met een beperking talenten
en kwaliteiten hebben die waardevol zijn, blijkt vrijwilligerswerk voor deze groep niet altijd
toegankelijk. Reden voor MEE IJsseloevers om in Deventer mee te werken aan een project van
VCD, Het doel van het project is om vrijwilligers met een beperking en organisaties bij elkaar te
brengen.
http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/cursus-vrijwilligerswerk-voor-mensen-met-een-beperking-indeventer
https://www.facebook.com/onbeperktactief.deventer

Wetenschappelijk onderzoek
Geplaatst op 5 augustus 2015

Kind met autisme gebaat bij inzet van PAWS getrainde huishond.
Lees het hier Persbericht_onderzoek PAWS.docx

Tweede Kamer stemt voor toegankelijkheid in nieuwe
Omgevingswet
Geplaatst 7 juli 2015

Er is een Omgevingswet door de Tweede Kamer aangenomen. En het goede
nieuws is dat toegankelijkheid toch een plaats in de wet heeft gekregen. Dit
resultaat is bereikt door een intensieve lobby van Ieder(in) en haar
lidorganisaties en met steun van de Nederlandse Woonbond en VAC-punt
Wonen.
In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de Omgevingswet werden de belangen van
de bewoners en gebruikers van de leefomgeving finaal over het hoofd gezien. Het
voorstel regelde nauwelijks iets over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van
woningen, gebouwen en openbare ruimte en besteedde geen aandacht aan inspraak
van gebruikers. De nieuwe wet zou zelfs een verslechtering gaan betekenen in
vergelijking met de huidige toegankelijkheidsregels. Dit was reden voor Ieder(in) om
alarm te slaan bij de Tweede Kamer en met een petitie aandacht te vragen voor deze
gemiste kans.
Verbeteringen
De daaruit voortvloeiende contacten met Kamerleden hebben geleid tot wezenlijke
verbeteringen van de wet. Deze voorstellen - alle drie van Christen Unie en PvdA zijn aangenomen:


Er moeten landelijke regels worden gesteld zodat ‘ de toegankelijkheid
van nieuwe bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor mensen
met een functiebeperking is gewaarborgd.’





‘Het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte
voor personen’ wordt benoemd als belang, waarmee overheden
rekening dienen te houden. Ook hiervoor moeten er nog nadere
instructieregels komen.
Het VN-verdrag wordt na ratificering opgenomen in de Omgevingswet.

De toekomstige Omgevingswet gaat bepalen hoe Nederland eruit ziet na 2018 als
het gaat om wonen, openbare ruimte, milieu en infrastructuur. De wet gaat 24 wetten
vervangen en heeft als doel bestaande regels te vereenvoudigen en te schrappen.
Het steviger verankeren van toegankelijkheidsvoorschriften paste daar volgens de
minister niet bij, maar gaat nu toch gebeuren.
Vervolg
De Tweede Kamer heeft met het stemmen voor deze aanpassingen een
verslechtering van toegankelijkheidsregels omgebogen naar een verbetering.
Aandacht voor toegankelijkheid van de openbare buitenruimte is er in de huidige
regelgeving niet. Dat dit verandert, is pure winst.
Er blijft voor Ieder(in) nog wel werk aan de winkel. Er worden in het vervolgtraject
uitvoeringsregels (AMvB’s) gemaakt, zoals de opvolger van het Bouwbesluit. Daarin
moet toegankelijkheid op de juiste wijze worden omschreven en uitgewerkt. En dan is
er nog de motie die het VN-verdrag na ratificering van het VN-verdrag een plaats
geeft in de Omgevingswet. Ook daarop moet inhoudelijk worden getoetst.
Plaatselijke belangenbehartigers
Zodra er meer duidelijkheid is over de uitvoering van de Omgevingswet op lokaal
niveau en de rol daarbij voor plaatselijke belangenbehartigers, komen wij daar
uitgebreid op terug.

Gezien bij het station in Steenwijk. Hulde aan PostNL.

Dit zou in heel Nederland zo moeten zijn.
Geplaatst op 6 juli 2015

Ongehinderd leven, zorgeloos genieten
Geplaatst 4 maart 2015

Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland.
Ouderen en mensen met een beperking geven zij hun bewegingsvrijheid weer terug.
Dit doen ze door locaties, zoals restaurants en winkels, te keuren. De resultaten
hiervan worden getoond in de Ongehinderd App. Met deze app kan iedereen op elk
moment van de dag en op iedere willekeurige plek toegankelijke locaties vinden,
delen en beoordelen.
http://www.ongehinderd.nl/

RAALTE - februari 2015
Ruim een jaar nadat ze een grote actie opzette, heeft Sanne Dasselaar het voor
elkaar gekregen: de inwoonster van Raalte die gebonden is aan een rolstoel kon
vanavond (dinsdag) voor het eerst gewoon in haar woonplaats de trein nemen.
In november 2013 begon zij een handtekeningenactie, omdat op station Raalte de
speciale hellingbaan die rolstoelers in de trein kan helpen, ontbrak. Als zij met de
trein wilde reizen, moest ze eerst naar het station in Deventer of Zwolle.

Ze zamelde eind 2013 veel handtekeningen in, kwam in het blikveld van de lokale en
landelijke politiek en in juni 2014 kwam het verlossende bericht dat deze
reisassistentie voor mensen met een rolstoel voortaan ook op station Raalte
beschikbaar kwam.
Vanavond kon Sanne er eindelijk voor het eerst gebruik van maken en ze kon zo
relatief eenvoudig aan boord van de trein naar Zwolle komen om in die stad naar de
bioscoop te gaan.

Bron: de Stentor

Kip Care(vans) presenteert eerste sanitaire unit voor thuiszorg
Onderzoek NOS onder 136 woningcorporaties (20:00 journaal 19 april ’14): Driekwart
van de woningcorporaties zegt dat "Zorgbehoevende ouderen niet meer in hun
huurhuis kunnen blijven, als het huis moet worden aangepast”
Na 80 jaar ervaring in het bouwen van compacte en comfortabele caravans, lanceert
Kip (Care) een revolutionair product voor de thuiszorg, de Kip Care One. De KCO is
een complete badkamer die volledig rolstoeltoegankelijk is, ter grootte van een
kledingkast die overal geplaatst kan worden en is voorzien van innovatieve en
slimme technische voorzieningen.
Lees mee

Salland Actief
Met gepaste trots presenteren wij u hierbij onze eerste nieuwsbrief aangepast
sporten in de regio Salland. ONTDEK EN DOE MEE!

Ontdek en doe mee! is de overkoepelende naam van het programma dat aangepast
sporten onder de aandacht brengt en duurzame verbindingen legt tussen aanbieders
(professionals en vrijwilligers) en gebruikers (sporters en organisaties). De aandacht
is gefocust op mensen met een beperking, vooral sporters, maar is er ook voor
anderen die op één of andere manier actief willen zijn.
Ontdek en doe mee! Iedereen Actief werkt in het gebied Deventer, Olst/Wijhe en
Raalte.
Nieuwsbrief 1 aangepast sporten Salland Actief.pdf

Valys nieuwe stijl officieel van start
Gepubliceerd op 21 mei 2014

Tijdens de kickoff van Valys Nieuwe Stijl op 8 mei 2015 gaf staatssecretaris Martin
van Rijn van VWS de officiële aftrap. Valys Nieuwe Stijl heeft als doel reizigers met
een Valys-pas meer keuze in vervoer te bieden. Naast de traditionele taxi, is er nu de
mogelijkheid om van een combinatie van taxi en trein gebruik te maken. Omdat het
reizen met de trein voor veel Valys-reizigers een hoge drempel heeft, zijn er twee
nieuwe diensten geïntroduceerd: Valys Begeleid en Valys Vrij.
Valys Begeleid en Valys Vrij
Met Valys Begeleid wordt een reiziger volledig begeleid: van de taxi naar de trein en
vice versa door de Valys Reisassistent. In de trein heeft de reiziger de beschikking
over een Valys Reismaatje, een soort telefoon met GPS functie waarmee altijd direct
contact met de centrale verkeersleiding gemaakt kan worden. Ook is de positie van
de reiziger daarmee bekend, zodat bij een mogelijke calamiteit direct ingegrepen kan
worden. Is de reiziger al meer vertrouwd met de trein, dan kan hij reizen met Valys
Vrij. Hiermee kan zelfstandig vanaf alle stations gereisd worden, met de taxi als vooren natransport.

Van Rijn benadrukte dat meer gebruik van het openbaar vervoer met Valys Nieuwe
Stijl de houdbaarheid van de Valys voorziening vergroot. Er is meer mobiliteit voor
hetzelfde kilometerbudget. Daarnaast is het een belangrijke stap in het realiseren
van een "inclusieve samenleving”, waarin iedereen kan meedoen, ongeacht
beperkingen in mobiliteit.
Meer informatie over Valys vindt u op de website van Valys.

Slimme rollator 'ziet' obstakels
Europa sponsort de researchafdeling van Siemens dat tot doel heeft een slimme
rollator te ontwikkelen die onder meer ouderen veilig door openbare gebouwen leidt.
Wilt u weten wat Europa met uw zuurverdiend belastinggeld doet? Wel het sponsort
daar onder meer het DALi-project mee, een project dat mee ingevuld wordt door de
researchafdeling van Siemens en dat tot doel heeft een slimme rollator te
ontwikkelen die onder meer ouderen veilig door openbare gebouwen leidt.
De c-Walker is een high-tech rollator die werkt met een soort ingebouwd 'menselijk'
navigatiesysteem dat perfect obstakels en borden kan detecteren en dus ook
vermijden. In de slimme rollator zit, naast een 3D-camera, ook een Kinect-sensor,
een uitvinding van Microsoft die eigenlijk werd ontwikkeld voor de X-box. Die sensor
screent de omgeving in real time en 'ziet' niet alleen obstakels, maar zelfs wat er op
informatieborden staat. Via een geluid of trilling waarschuwt de rollator de gebruiker.

Blinden en slechtzienden
Stichting Bartiméus en de Stichtging Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor
mantelzorgers en vrijwilligerszorg houden ook dit jaar weer ontmoetingsmomenten
voor blinden en slechtzienden. De organisatie van deze bijeenkomsten, voorheen het
slechtziendencafé is mogelijk dankzij subsidie van vereniging Bartiméus
Sonneheerdt. De ontmoetingen vinden iedere derde maandag van de maand plaats
tussen 10.00 – 13.30 uur in de socioruimte van de Bendien Snitshof 38 in Nijverdal.
Er kan gezamenlijk worden geluncht. De kosten van de lunch zijn voor eigen

rekening. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Jacqueline
Broekhof van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en
vrijwilligerszorg, tel. 0548638830.

Vertrek Vegro uit de Gemeente Raalte
De Gehandicapten Adviesraad heeft een aantal klachten ontvangen over het vertrek
van de Vegro uit Raalte. Dit is voor een grote Gemeente als Raalte met al zijn
buurtdorpen een groot verlies en eigenlijk onacceptabel. Zoals u waarschijnlijk weet
is de Vegro een thuiszorgwinkel waar hulpmiddelen voor mensen met een (tijdelijke)
beperking geleend kunnen worden. De dichtstbijzijnde winkels zijn nu te vinden in
Olst en Dalfsen.
Wij als Gehandicapten Adviesraad vinden dit een zeer slechte zaak!!!
De overheid neemt het standpunt in dat mensen worden geacht steeds langer thuis
te blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Juist als je met een beperking te maken krijgt
word je nu gedwongen om er veel moeite voor te doen om deze hulpmiddelen te
verkrijgen. Voor mensen die niet over eigen vervoer beschikken en een klein eigen
netwerk hebben is het op deze manier extra moeilijk om aan hulpmiddelen te komen.

Rolstoelpool Heino
Op woensdag 29 januari is er in het Wooldhuis in Heino een rolstoelpool geopend
door Wethouder Gosse Hiemstra van de Gemeente Raalte.
Dit is een gezamenlijk project van de Zonnebloem, het Rode Kruis en het Wooldhuis,
en wordt ondersteund door de WMO-raad van de Gemeente.
Particulieren uit Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem die tijdelijk een rolstoel nodig
hebben kunnen deze huren bij het Wooldhuis. Hiervoor staan 20 rolstoelen
opgeslagen in de kelder van het Wooldhuis. Deze zijn gefinancierd door de
Gemeente Raalte. Er is een verhuurreglement opgesteld en via de receptie van het
Wooldhuis wordt alles besproken en geregeld.
Het Wooldhuis kan deze rolstoelen ook huren wanneer er te weinig rolstoelen

beschikbaar zijn voor gezamenlijke uitstapjes en winkelen met de Zonnebloem in
Heino.
De wethouder zei in zijn openingswoord dat dit goede initiatief navolging verdient in
de rest van de Gemeente Raalte, iets waaraan wij hem zullen houden.
Deze rolstoelpool kan een deel van het probleem oplossen wat is ontstaan door het
verdwijnen van de Vegro uit Raaltedorp.

Hoftheater
Raalte heeft een prachtig theater, het Hoftheater.
Dit theater is in januari 2014 feestelijk geopend.
Dankzij het advies van de Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte is het
theater een stuk toegankelijker geworden voor mensen met een beperking.
Begin 2013 is de Gehandicapten Adviesraad gevraagd te adviseren. In december
2013 zijn de aangegeven punten door drie vrijwilligers van de Gehandicapten
Adviesraad samen met de directeur van het theater en een ambtenaar van de
gemeente Raalte nagelopen.
Een aantal adviezen waren niet overgenomen maar zijn alsnog gerealiseerd:
- Een leuning in de doorgang naar de zaal
- Elektrische toegangsdeuren
-

-

Twee parkeerplaatsen voor gehandicapten worden gerealiseerd bij de ingang
(we hadden er vier gevraagd)
Lage kapstokken
Het alarm voor het gehandicaptentoilet wordt doorgetrokken tot achter de
balie waar drank wordt gereserveerd. Hier zullen ook de reservesleutels
komen te hangen
Er wordt gekeken of er een alternatief kan komen voor de rode loper. Deze
is erg stroef voor rolstoelen.

Helaas komt er geen (gedeeltelijk) verlaagde balie voor mensen in een rolstoel. De
balie wordt dan te klein en een hoge balie is handiger voor de medewerkers.

We hebben een constructieve samenwerking gehad met de directie van het
Hoftheater en zijn erg blij dat er zoveel adviezen van de Gehandicapten Adviesraad
zijn overgenomen. Een bezoek aan het theater voor mensen met een beperking
wordt op deze manier ook een "feestje”.

Onderzoek NS naar problemen van treinreizigers met een beperking
Reizen met de trein kan voor mensen met een beperking lastig zijn. Reist u wel eens
met de trein en stuit u daarbij op problemen? Begint u er sowieso niet aan, omdat u
weet dat u te veel, of onneembare, obstakels tegenkomt? Of gaat het reizen met de
trein voor u zonder problemen? De NS wil graag weten wat uw ervaring is.
De NS wil weten in hoeverre mensen met een beperking gebruik maken van de trein,
hoe zij de dienstverlening van NS ervaren, welke hindernissen zij ondervinden en op
welke punten het gewoon goed gaat.
Het NS-onderzoek richt zich op mensen met een visuele beperking, een auditieve
beperking en een motorische beperking. Deelname aan dit onderzoek helpt om het
reizen met de trein voor mensen met een beperking te verbeteren. Invullen van de
vragenlijst duurt ruim 15 minuten. Deelname is anoniem.
Ga hier naar de vragenlijst: arachnea-toegankelijkheid
Bron:cg-raad

Richtlijnen voor het rijden met een scootmobiel
Voor mensen die slecht ter been zijn is een scootmobiel een goede uitkomst. Zelf
boodschappen kunnen doen, op bezoek gaan of gewoon een eindje buiten in de zon
rijden. De scootmobiel zorgt ervoor dat mensen zelfstandig kunnen blijven meedoen
in de maatschappij. Het voertuig is dan ook niet meer weg te denken uit het
straatbeeld.
Het rijden op een scootmobiel hoeft niet moeilijk te zijn. Wel is het belangrijk dat u

weet hoe u het voertuig moet besturen en welke verkeersregels er zijn, zodat u
vertrouwd en veilig de weg op kunt. Lees hier de Richtlijnen scootmobiel

De Keuzewijzer Scootmobiel werd door Edith Hagedoren van Vilans tijdens de
beurs 'Zorg totaal' gepresenteerd. 13 maart 2013 13:33
Tijdens de workshop ‘Een hulpmiddel helpt, maar welke?’ werd het waarom en het
doel van de Keuzewijzer Scootmobiel uitgelegd. Ook werd aandacht besteed aan de
digitale keuzewijzer die in de vorm van een beslisboom (toekomstige) gebruikers
helpt bij het kiezen van de meest passende scootmobiel.
De keuzewijzer is bestemd voor mensen die er over denken om een scootmobiel te
nemen. Bijvoorbeeld omdat ze minder goed ter been zijn en tocht graag zelf hun
boodschappen willen blijven doen. Of die een ommetje willen maken in de buurt of
als dat zo uitkomt wat verder weg willen gaan. De keuze op het gebied van
scootmobielen is groot, bovendien kan de aanschaf van een scootmobiel behoorlijk
wat kosten. De keuzewijzer helpt mensen om de juiste beslissing te nemen. Via 20
korte vragen komt men bij een type scootmobiel en de specificaties en accessoires
die voor iemand noodzakelijk zijn.
• Download hier Keuzewijzer
• Bestel de Keuzewijzer via info@blijfveiligmobiel.nl
• Ga direct naar de Keuzewijzer op www.vindeenhulpmiddel.nl/blijfveiligmobiel
[bron: nieuwsbericht Blijf Veilig Mobiel]

Gehandicaptenparkeerkaart
Als je in het bezit bent van een Gehandicaptenparkeerkaart mag je in de gehele
gemeente Raalte gratis parkeren, ook op de gewone parkeerplaatsen.
In de gemeente Zwolle mag je binnen de stadsgrachten 1 a 2uur gratis parkeren
alleen op de openbare parkeerplaatsen, dus niet in de parkeergarages, daar moet
altijd betaald worden.Buiten de grachten mag onbeperkt geparkeerd worden op de
Geh.parkeerplaatsen doch ook op de andere plaatsen.

In het K.B.O.-blad de Nestor van Dec. 2012 staat op bladz.65 een boekje met daarin
op alfabetsche volgorde het gehandicaptenparkeerbeleid van alle gemeenten in
Nederland.
Onder vermelding van uw K.B.O.lidmaatschapsnummer te bestellen via de post bij
J.Schaminee, Markt 4, 5431 E.C. Cuijk. De prijs is € 4.45 plus verzendkosten.
U hoeft pas te betalen na ontvangst van het betalingsoverzicht en de gids.
Online versie : De Nestor december 2012

Invalidenparkeerplaats aan de Blekstraat
De Gehandicapten Adviesraad Raalte is al geruime tijd bezig met het aankaarten van
een invalidenparkeerplaats en afschuining in de stoep bij de
huisartsenpraktijk/apotheek aan de Blekstraat. Deze zijn er tot nu toe niet. Dit is al
meerdere keren bij de artsen, apotheker en de gemeente neergelegd. Deze week is
er een gesprek geweest met een delegatie van de Gehandicapten Adviesraad en de
Gemeente Raalte. Hierin zijn de volgende afspraken gemaakt: Voorlopig komt er een
invalidenparkeerplaats aan de zijkant van de parkeerplaats. Deze is eigenlijk te smal
en zit te kort op de stoep. De Gemeente zal nogmaals met de eigenaren in gesprek
gaan over het realiseren van een grote invalidenparkeerplaats voor de ingang. De
Gemeente draagt zorg voor een afschuining in het trottoir.
De Gehandicapten Adviesraad heeft vertrouwen in een goede afloop. Het is van
groot belang dat mensen in een rolstoel, scootmobiel of rollator een huisarts en
apotheek kunnen bereiken.

Samen voor veilig weggebruikt
De Gele kaart
De Gehandicapten Adviesraad Gemeente Raalte heeft op 27 mei officieel de gele

kaart gelanceerd. De gele kaart krijgt u vanaf nu onder de ruitenwisser van uw
voertuig als u deze op de stoep parkeert. Het idee is van Willem Groot Zwaaftink en
het initiatief wordt gesteund door de politie, Veilig Verkeer Nederland, KNGF
Geleidehonden, Ango, Bartimeus en de gehandicapten adviesraad van de Gemeente
Raalte.
Waarvoor een gele kaart, Willem legt het uit:
Als een blindengeleidenhond een doorgang voor zich ziet welke smaller is dan een
meter, gaat de hond er niet doorheen, daar is hij of zij op getraind. Een auto op de
stoep zorgt voor een smal pad tussen voertuig en tuin, waardoor de hond zijn of haar
baas om de auto leidt, de straat over. Willem verteld dat hij hierdoor al twee maal is
aangereden door een fietser. Hij maakt zich grote zorgen om zijn hond, omdat een
blindengeleidenhond een trauma kan oplopen met als gevolg dat de hond geen
blindengeleidenhond meer kan zijn.
Een geparkeerde auto op de stoep is niet alleen gevaarlijk voor blinden, maar ook
voor kleine kinderen op een driewieler, mensen met een kinderwagen, mensen met
een rollator, scootmobiel en in een rolstoel, allen moeten ze vanwege een
geparkeerde auto op de stoep de weg over, met alle risico’s van dien.
Het is een vriendelijke kaart, gewoon een keurig verzoek om niet meer op de stoep te
parkeren. Vaak is het onwetendheid van mensen, we willen de mensen daar
vriendelijk op wijzen. We kunnen ook de politie inschakelen die dan een boete
uitdeelt, maar zo ver willen wij niet gaan.
De bedoeling is dat de gele kaart in alle dorpen van de Gemeente Raalte wordt
uitgedeeld als vrijwilligers van de eerder genoemde instanties een auto verkeerd zien
staan.

Klankgroep Raalte - KR8
Eind vorig jaar is de gemeente Raalte gestart met een klankbordgroep de KR8 van
Raalte. Hierbij is nagedacht om ouderen en mensen met een beperking zolang
mogelijk zelfstandig en veilig thuis te laten wonen. De veranderende maatschappij
vraagt hierom. Lees meer

Ook rolstoelen in de toekomst ‘sneeuw-proof’
11 december 2012
Een student van de Design Academy in Eindhoven heeft als afstudeerproject
rubberen sneeuwkettingen voor fietsen ontworpen. Zijn volgende doel: de hulzen met
ijzeren spikes ook geschikt maken voor rolstoelen.
De hulzen met ijzeren spikes, die student Cesar van Rongen , ontwierp hebben
ijzeren spijkers en kunnen op de band van een fiets worden geklikt. Zo lijkt het
uitglijden op een gladde ondergrond verleden tijd. De reacties op de uitvinding zijn
lovend en Cesar hoopt dat de sneeuwkettingen volgend jaar in de winkels liggen.
Tegen Omroep Brabant vertelde hij dat zijn sneeuwkettingen ook voor andere
vervoersmiddelen geschikt wil maken, zoals rolstoelen en kinderwagens. Hij zou al
verschillende vragen hebben gehad van mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel
en na een sneeuwbui moeilijk vooruitkomen.
Dat het een hele kunst is om in een rolstoel de gladheid en sneeuw te trotseren,
merkten ook een aantal deelnemers en vrijwilligers van de Zonnebloem, die begin dit
jaar mee hebben gewerkt aan onze nieuwe tv-commercial . In de vrieskou reisden zij
af naar de fotostudio van topfotograaf Koos Breukel om foto’s te laten maken voor de
nieuwe campagne. Bekijk hier hoe dat ging.

Gehandicapten Adviesraad Raalte wordt Stichting
10 december 2012

De Gehandicapten Adviesraad Raalte is op 2 november een Stichting geworden.
Voorheen werd de Gehandicapten Adviesraad gefaciliteerd door Landstede Welzijn,
maar omdat de gemeente Raalte de financiering aan de Landstede voor een aantal
kleine organisaties stop heeft gezet, was het noodzakelijk om een andere vorm te
kiezen. De Gehandicapten Adviesraad is een van de eerste van deze kleine
organisaties die over gaat tot een Stichting.
Ruud Grabijn, voorzitter Gehandicapten Adviesraad Raalte: "Wij zijn erg blij dat de
Gehandicapten Adviesraad Raalte nu verder gaat als Stichting. Het biedt ons de
mogelijkheid onafhankelijk te opereren.”
De Gehandicapten Adviesraad heeft twee peilers, de voorlichting op scholen en
belangenbehartiging. De voorlichting wordt op dezelfde wijze voortgezet. De
komende jaren komt er echter meer nadruk op belangenbehartiging te liggen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het werk van de Adviesraad en/of zelf iets willen doen
voor een betere toegankelijkheid in de Gemeente Raalte: we zijn nog op zoek naar
belangenbehartigers. Nieuwe enthousiaste leden, mèt en zeker ook zonder een
beperking, zijn zeer welkom. Schroom niet om u aan te melden! Mensen uit de
gehele Gemeente Raalte zijn van harte welkom. U kunt u opgeven via de website.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ria de Haan, telefoon
0572356044

Een korte film over de Gehandicapten Adviesraad Raalte

In het gemeentehuis van Raalte werd een voorlichtingsbijeenkomst gehouden door
de Gehandicapten Adviesraad. Willem Groot Zwaaftink woont in Heeten en heeft
sinds 2007 een geleidehond. Hij streeft er samen met zijn teamgenoten van de
Gehandicapten Adviesraad naar, om de gehele gemeente Raalte toegankelijk te
maken voor personen met of zonder een beperking.
Bekijk het filmpje, u wordt verwezen naar de site van you tube:
Voorlichtingsbijeenkomst in het Gemeentehuis in Raalte

Website Nationaal Parkeer Register
02 november 2012 08:49
De internetsite van het Nationaal Parkeer Register is online:
http://www.nationaalparkeerregister.nl/
Via deze website kunnen gemeenten bijvoorbeeld het betalen voor parkeren met
mobiele telefoons organiseren en het misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten
aanpakken. Ook biedt de site gemeenten ondersteuning bij besluitvorming en
aansluiten op het register.
Lees hier meer

Verbouw Hoftheater in Raalte.
Een delegatie van de Gehandicapten Adviesraad Raalte heeft op 30 augustus 2012
een gesprek gehad met de heren Schols, Stiekema en van den Born van het
Hoftheater over de verbouwing van het theater. De delegatie van de Gehandicapten
Adviesraadwil graag in een vroeg stadium meepraten over de bouw en verbouw van
de openbare panden in de Gemeente Raalte om deze toegankelijk te maken voor
mensen met een lichamelijke beperking.
Er is gesproken over de volgende punten:
- Ingang van het theater.
- Leuningen in de gang naar de zaal.
- Invaliden toilet.
- Grote van de lift en bedieningsmogelijkheden voor iemand in een rolstoel.
- Alles zoveel mogelijk gelijkvloers.
- Balie met een verlaagd stuk voor rolstoelgebruikers waarop de pinautomaat
zodanig is geplaatst dat een persoon in een rolstoel deze kan bedienen.
- Drie of vier invaliden parkeerplaatsen.
- Toegankelijkheid zaal voor rolstoelgebruikers.
Onze voorstellen en suggesties worden meegenomen. Of alle voorstellen te
realiseren zijn is nog niet duidelijk. De Gehandicapten Adviesraad Raalte is blij dat de
directie van het Hoftheater op ons voorstel voor een gesprek is ingegaan en we
hopen dat onze voorstellen bijdragen tot een betere toegankelijkheid van het theater
voor mensen met een functiebeperking.

Gemeentegids ook in gesproken versie
Bron: Salland Centraal dinsdag 10 januari 2012
De gemeentegids van de gemeente Raalte is dit jaar ook in gesproken versie
verkrijgbaar.
De versie is speciaal voor visueel gehandicapten gemaakt. Donderdagmorgen wordt
de
eerste editie van de gids overhandigd aan Willem Groot Zwaaftink.
Willem Groot Zwaaftink is visueel gehandicapt en zet zich in voor gehandicapten in
de
gemeente. Hij is actief als voorichter en belangenbehartiger bij de gehandicapten
adviesraad,
is ambassadeur van de KNGF Geleidehonden en voorlichter bij Bartiméus.
Daarnaast is hij contactpersoon voor oude en eenzame mensen.
Deze speciale cd-rom voor visueel-gehandicapten is donderdagmorgen aangeboden
door burgemeester Piet Zoon en communicatiemedewerker Cisca van Doesum.
Klik op de link, u wordt verwezen naar de site van you tube Speciale cd-rom voor
visueel-gehandicapten

Gemeenten teruggefloten voor extra financiële drempels WMO
6 februari 2012
Gemeenten mogen geen extra financiële drempels opwerpen bij de uitvoering
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat heeft een rechter uitgesproken.
Eigen bijdragen mogen wel geheven worden, maar er waren gemeenten die
aanvragen voor de WMO taxi en huishoudelijkehulp weigerden vanwege te hoog
inkomen van de aanvrager.Ook waren er gemeenten die besparingsbijdragen gingen
heffen. Dergelijke extra drempels mogen niet, volgens de hoogste bestuursrechter.
De rechterlijke uitspraak betekent dat heel wat gemeenten hun verordeningen
moeten gaan aanpassen. Doordat gemeenten wel eigen bijdragen mogen heffen,
kunnen er gemeenten zijn die voor hogere inkomens flink hogere extra bijdragen
gaan heffen. Het kan dan ook soms voordeliger zijn om geen voorziening aan te

vragen, maar een gewone taxi of een hulp in de huishouding in te huren.
Let wel, er zijn ook gemeenten die lage eigen bijdragen heffen.
Zie ook bijgaand uitgebreid artikel van Stichting De Ombudsman over het
onterecht hanteren van inkomensgrenzen in de Wmo.
Postbus 1700 1200 BS HILVERSUM
T. (035) 6 722 722 F. (035) 6 722
Het uitgebreide artikel vindt u op de site van de De Ombudsman.nl

Gesproken ondertiteling op publieke omroep begin maart beter.
De NPO wil begin maart een nieuw systeem voor gesproken ondertiteling in
gebruik gaan nemen. Met dit systeem worden alle ondertitelingen van alle
programma’s omgezet naar tekst op dezelfde wijze waarop scanners dat doen
met tekst op papier. Met dit systeem kunnen alle ondertitelingen van alle
programma’s ‘automatisch’ worden voorgelezen. Het systeem is uitgebreid
getest, maar net als bij scanners kan er soms een foutje optreden bij de herkenning
van de tekst of kan onbedoeld
een tekst worden voorgelezen die bijvoorbeeld vlak boven de ondertiteling in het
beeld staat. In de uitgebreide testfase bleek dit maar zelden voor te komen

