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Nieuws van de voorzitter
Zo vlak voor de zomer ontvangt u weer een nieuwsbrief van het Gehandicapten Beraad Velsen (GBV). Wij willen u weer op de hoogte houden van
alle ontwikkelingen op het gebied van gehandicaptenbeleid. Dit doen wij
niet alleen via deze nieuwsbrief. U kunt ons ook volgen op onze website.
www.gbvelsen.nl
Wilt u dat het GBV zijn werk kan blijven continueren, reageer dan op onze
oproep voor vrijwilligers, want het water staat tot aan onze lippen.
De kwaliteit van de ouderenzorg is niet in orde, blijkt uit onderzoek van
het ministerie. Zover moeten we het niet laten komen lees op onze website
het verhaal over de ‘Hel van Driehuis’. Het verhaal maakt duidelijk waarom
mensen niet meer durven te klagen. Voor Driehuis krijgen we de zaken niet
meer gekeerd. Maar we geven wel een signaal af. Want op dit moment staat
bij wijze van spreken de wereld van mensen met een beperking in brand: via
een stapeling van eigen bijdragen, van afschaffing van gunstige regelingen,
en rechten en de compensatie ziet men verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Wij roepen mensen op: durf te klagen. Kom op voor uw eigen mening.
Wij als Gehandicapten Beraad (GBV) geven u de mogelijkheid. Meld uw
ervaringen en klachten aan gehandicaptenberaad@welzijnvelsen.nl
Wim Polman, Voorzitter GBV
Scootmobiel cursus
Ook dit jaar heeft het Gehandicapten Beraad Velsen financiële hulp gekregen van de gemeente om twee scootmobielcursussen te kunnen geven. In
samenwerking met rijschool Post in IJmuiden en Medipoint/Harting-Bank
zijn de cursussen geslaagd te noemen. In juni startte de tweede cursus met
een theoriemiddag, de twee daaropvolgende woensdagen maakten de cursisten met de scootmobielen een tocht door de gemeente Velsen. In deze ritten zaten ook proeven van bijzondere handelingen met de scootmobiel. Op
de laatste dag van de cursus waren een adviseuse en monteur van de firma
Harting-Bank aanwezig om vragen te beantwoorden en kleine reparaties
uit te voeren. Ten slotte werden de certificaten aan de cursisten uitgereikt.
Ik hoop dat wij als Gehandicapten Beraad Velsen volgend jaar wederom
financiële hulp krijgen van de gemeente om door te kunnen gaan met het
geven van deze cursussen die erg belangrijk zijn voor de bestuurders van
scootmobielen en elektrische rolstoelen. Belangrijk voor het zelfvertrouwen
van de bestuurders en de veiligheid van alle overige weggebruikers.
John Schoor, Projectleider scootmobielcursus.
Vrijwilliger GBV; iets voor u?
Het Gehandicapten Beraad is op zoek naar vrijwilligers; mensen die zich
vier keer per jaar willen inzetten voor het maken van de nieuwsbrief,
algemene vrijwilligers die deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen
‘toegankelijkheid’ en vrijwilligers die bestuurlijke ondersteuning kunnen
bieden. Het Gehandicapten Beraad leeft op goede voet met de gemeente
Velsen en wordt gewaardeerd om haar weloverwogen mening. Zo kan zij invloed uitoefenen op bijvoorbeeld het WMO-beleid. Wilt u meer weten over
het (vrijwilligers)werk van het Gehandicapten of u aanmelden als vrijwilliger? Bel 0255-548542 of mail naar gehandicaptenberaad@welzijnvelsen.nl
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Anders = gewoon
Donderdag 12 juni heeft de eerste les anders = gewoon plaatsgevonden op
Ontmoetingsschool de Triangel in Velsen-Noord. Kinderen uit groep 8 leerden hoe het is te leven met een lichamelijke, visuele en auditieve beperking.
Natuurlijk ontbraken de ervaringsdeskundigen compleet met blindengeleide
hond niet. Na een interessante theorieles, mochten de kinderen zelf een handicap ervaren in de gymzaal waar rolstoelen, blinddoeken en oordopjes klaar
lagen. Best spannend om afhankelijk te zijn van een ander en geblinddoekt
een route te lopen of een behendigheidsparcours af te leggen in een rolstoel.
Na afloop kregen alle kinderen een certificaat als dank voor hun inzet. Vanuit
andere wijken in Velsen is ook al interesse getoond in de les anders = gewoon,
dus wie weet waar de lessen volgend jaar gaan plaats vinden.

Invalidenvoertuigen hebben voorrang op het zebrapad
Door een publicatie in de pers is er behoorlijke onrust ontstaan over de regels
voor gehandicapten bij het oversteken bij een zebrapad. In het artikel werd
vermeld dat invalidenvoertuigen (rolstoelen en scootmobielen) geen voorrang op een zebrapad hebben. Om dit misverstand uit de wereld te helpen
vermelden we met nadruk volgens artikel 49 uit het wetboek: Bestuurders
moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en
overigens alle personen die moeilijk voortbewegen, voor laten gaan. Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die
op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan
zulks te doen, voor laten gaan.
Meldactie over zorgverzekeringen gestart
De meldactie ‘Krijgt u de zorg waar u recht op heeft?’ is gestart. Verzekerden
kunnen via een vragenlijst hun ervaring en mening geven over hun zorgverzekering en zorgverzekeraar. Ieder(in) organiseert deze meldactie. Op basis
waarvan kiest u uw zorgpolis? Heeft u er vertrouwen in dat zorgverzekeraars
kwaliteit van zorg belangrijker vinden dan kosten? Heeft u wel eens langer
dan vier weken moeten wachten op een consult of een behandeling? Doet
uw zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling? Met belangrijke signalen,
bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van zorg en de informatie hierover,
wachtlijsten, de vrijheid om te kiezen tussen verschillende zorgverleners, en
de extra rekeningen die mensen voor de zorg moeten betalen. Doe mee met
de meldactie via de website. https://iederin.nl/
De meldactie loopt tot eind juni. U kunt de vragenlijst invullen via onze website. Klik hier of op de banner aan de linkerkant op het scherm.

