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1. Voorwoord
Voor u ligt Terugblik en Stand van Zaken, het Jaarverslag 2010/2011 van het Gehandicapten
Beraad Velsen (GBV). Alle zaken die we in 2010 en 2011 zo belangrijk vonden. Wat is er
mee gebeurd?
Wij kijken trots terug op de afgelopen jaren waarin voor onze doelgroep -mede door onze
inspanningen- veel bereikt is. Nu het verslag klaar is en voor mij ligt, verbaast het me hoeveel
werk we weer verzet hebben in deze twee jaar. Daar mogen we best trots op zijn. Dit verslag
geeft in het kort een duidelijk beeld van onze werkzaamheden en de stand van zaken.
Een paar onderwerpen waarmee we ons toen én nu bezig houden:
STOP DE STAPELING
Het GBV is niet blind voor de landelijke en gemeentelijke financiële zaken. We kunnen
begrip opbrengen voor het feit dat ook wij een steentje moeten bijdragen aan de
financiële ontwikkelingen. Maar we verzetten ons tegen de stapeling van bezuinigingen en het
gemak waarmee bezuinigingen worden voorgesteld.
UITGANKELIJKHEID
Met trots vermeld ik nogmaals het afronden van het Onderzoek Toe- en Uitgankelijkheid van
Openbare Gebouwen in de gemeente Velsen. Een uniek onderzoek; niet alleen de toegankelijkheid, maar ook de uitgankelijkheid werd bewust bekeken. We hebben duidelijk
kunnen maken hoe belangrijk goede toegankelijkheid van gebouwen is. We zijn er naar ons
gevoel echter niet in geslaagd de noodzaak van uitgankelijkheid op de kaart te zetten. Moet er
nu echt iets gebeuren voor het zover is?
WMO
Het GBV is vanaf de oprichting nauw bij de WMO raad betrokken. De voorzitter en de
secretaris van het GBV vormen samen het secretariaat van de WMO raad. De WMO raad
krijgt geen ambtelijke ondersteuning. De werkdruk is groot; daarom is de WMO raad stappen
aan het maken tot verdere professionalisering van de raad.
WEBSITE GBV
De nieuwe ontwikkelingen gaan we niet uit de weg. Kort geleden is met groot succes onze
vernieuwde website de lucht ingegaan. Een lokale site met een landelijke uitstraling.
In dit voorwoord wil ik tevens van de gelegenheid gebruik maken om al onze medewerkers,
bestuursleden, en de directie en medewerkers van Stichting Welzijn Velsen hartelijk te
danken voor hun inzet. Ook wil ik mijn dank uitdrukken aan het gehele gemeentelijke
apparaat. Er bestaat een goede samenwerking tussen ambtenaren en het GBV.

Wim Polman
Voorzitter
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2. Secretariaatsverslag
2.1 Samenstelling Algemeen Bestuur in 2010 en 2011
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Coördinator Toegankelijkheid:
Lid:
Lid:
Lid:
Erelid:

Wim Polman
Elizabeth Spaans
Lea Roodnat
Rob Struwer
Tijnie de Goede van Oude Nieuwland
Teunie van der Putten
John Schoor
Wijnand Ringers

2.2Vergaderingen
In 2010 vergaderde het Algemeen Bestuur 8 maal, in 2011 ook 8 maal. De vergaderingen
vonden plaats in Buurthuis de Brulboei.

2.3. Werkgroepen
Ook in deze verslagjaren waren de volgende werkgroepen actief:
Inloopspreekuur
Publiciteit en voorlichting
Toegankelijkheid
Voor details, zie deze hoofdstukken in dit jaarverslag.

2.4 Vrijwilligers
Onmisbare steun hebben wij ondervonden van een groep vrijwilligers.
Zonder die hulp konden veel taken niet of in mindere mate worden uitgevoerd.
Het aantal vrijwilligers bedroeg op 31 december 2011 18 personen.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan deze mensen voor het door hen verrichte werk.

2.5 Stichting Welzijn Velsen (SWV)
Ook in 2010 en 2011 ontvingen wij de nodige ondersteuning van de Stichting Welzijn
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Velsen in de gedaanten van Els Zorgdrager t/m 31 maart 2010, Jos Bisschop, en van Judith de
Ruyter (vanaf april 2011), welzijnswerkers van de stichting.

2.6 Contacten met de gemeente Velsen
Zoals al jaren gebruikelijk was het gemeentebestuur van Velsen en de daaronder ressorterende
diensten veruit onze belangrijkste gesprekspartner. De contacten spitsten zich toe op het
College van Burgemeester en Wethouders, de Carrousels en diverse gemeentelijke diensten.
Belangrijke punten van overleg waren o.a: Cliëntenparticipatie, Flankerende gelden, het Loket
Velsen en het WMO Loket, Parkeerbeleid, Uitstallingenbeleid.
Overigens past ons hier ook een woord van dank voor het constructieve overleg met de
diverse gemeentelijke instanties.

2.7 Overige externe contacten
- VCP
- MEE
- CG-Raad
- Zorgbelang
- Meyra
- OV Taxi Haarlem/IJmond, BIOS Groep
- Loket Velsen voor Wonen Welzijn en Zorg
- Wijkplatforms
- Fokus woningen, Velserbroek
- Woningbedrijf Velsen
- Brandweer
- Politieke partijen
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3. Adviesgroep Flankerende Gehandicapten Gelden van
de gemeente Velsen
3.1 De adviesgroep bestaat uit:

Wim Polman
Judith de Ruijter
Frits Rijperman
Harry Verheul

GBV
Stichting Welzijn Velsen
de Waerden
Gemeente Velsen

De adviesgroep had regulier overleg over diverse zaken, toegespitst op aanpassingen voor
gehandicapten. Het GBV heeft in 2011 via Flankerende Gelden driemaal een
rijvaardigheidscursus kunnen aanbieden voor scootmobielgebruikers. Dit was een doorslaand
succes. Twee cursussen werden gehouden in IJmuiden, en één in de Velserbroek.
Ook in 2012 zijn er weer twee cursussen geweest.

8

4. Werkgroep Inloopuur
Coördinator: Wim Polman
4.1 Het spreekuur
De opzet van het spreekuur is mensen dusdanig van informatie en advies voorzien, dat zij zelf
hun zaken kunnen afhandelen. Het beleid van de afgelopen jaren was dat wanneer vragen
en/of klachten dusdanig complex bleken, en er mensen waren vastgelopen in de regelgeving,
dat dan de coördinator contact op kon nemen met bijvoorbeeld de ambtenaar
gehandicaptenparticipatie, Openbare werken, woningbouwcorporaties, het WMO projectteam
of het WMO Loket. Deze contacten leverden een bijdrage aan de totstandkoming van
oplossingen voor problemen en klachten.
Het aantal keren dat mensen het Inloopspreekuur hebben bezocht is flink afgenomen. Daarom
hebben we besloten in overleg met het Loket om niet meer fysiek aanwezig te zijn Er zijn
goede afspraken met de baliemedewerkers gemaakt; we zijn op de achtergrond beschikbaar.
Er is evenwel een flinke toename van bezoekers en telefoontjes op onze flexplek bij Stichting
Welzijn Velsen. Als er bijvoorbeeld klachten zijn over de BIOS, dan weten wij dit eerder dan
de BIOS zelf. In een aantal gevallen verzoeken mensen niet om informatie, maar komen zij
met een afwijzing op een voorziening, en verwachten dan van het GBV dat wij de
voorziening alsnog kunnen regelen. Dat lukt ook inderdaad soms omdat het GBV immers
beschikt over goede contacten met de gemeente en andere organisaties. Door de jaren heen
heeft het GBV haar plaats in de Velsense samenleving bevochten en weten de mensen met
een beperking ons te vinden.
Een aantal gevallen is zo ingewikkeld en complex dat wij deze doorverwijzen naar de
professionele deelnemers aan het Loket, vooral MEE voor juridische problemen.

4.2 Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg
De deelname aan het Loket wordt door het GBV als positief ervaren. In vergaderingen
worden ingewikkelde vragen doorgenomen. Zo krijgen de verschillende organisaties zicht op
wat zij voor de cliënt kunnen betekenen. Steeds meer Velsenaren weten het Loket in de
Rijnstraat te vinden. Er is een flinke toename van het aantal mensen dat het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg bezoekt. Tevens houden de deelnemers elkaar op de hoogte van de
actualiteit. Het is een platform waar cliëntenorganisatie en professionele organisaties op voet
van gelijkheid met elkaar omgaan. De spreekuurhouders kunnen in het Loket gebruik maken
van de andere deelnemende organisaties, zoals MEE, Sociale Raadslieden, Ouderenadviseurs,
Zorgbalans, de gezamenlijke ouderenbonden en Tandem. Bij doorverwijzingen kunnen
mensen dan direct worden geholpen.

4.3 Formulierenbrigade
Wij verwijzen voor hulp met het invullen van gemeentelijke formulieren naar de
Formulierenbrigade. Dit onderdeel van het Loket is er voor mensen met een inkomen op of
rond het minimum. De brigade is zowel op inloopuren als telefonisch bereikbaar. Het GBV is
er een groot voorstander van dat de Formulierenbrigade ook andere formulieren mag gaan
helpen invullen.
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5. Werkgroep Voorlichting en Publiciteit
5.1 Samenstelling Werkgroep
Coördinator
Leden

: Elizabeth Spaans
: Judith de Ruyter
Karin Dekkers
Wim Polman
Teunie v.d. Putten
Willeke Vrij (vormgeving)

De werkgroep houdt zich bezig met:

●




de Nieuwsbrief
Public Relations
Persberichten en advertenties
Uitreiking Gouden Veer
Deelname aan zorgmarkten e.d.

5.2 Nieuwsbrief
Viermaal per jaar geeft het Gehandicaptenberaad de Nieuwsbrief uit met plaatselijke,
regionale en landelijke informatie. Er is een oplage van zo’n 800 stuks. Bij veel informatie
brengen wij een dubbelnummer uit.
Ongeveer 600 individuele lezers krijgen de Nieuwsbrief gratis toegezonden, de overige
exemplaren gaan naar fysiotherapeuten, huisartsen, apotheken, buurthuizen, bibliotheken en
naar de publiekshal van het stadhuis. De Nieuwsbrief is ook per mail beschikbaar.

5.3 Website
Sinds 2004 heeft het Gehandicaptenberaad een website, te vinden op
www.gehandicaptenberaadvelsen.nl. In 2012 is de website volledig vernieuwd en
geactualiseerd; deze is nu te bereiken op www.gbvelsen.nl, maar ook via de oude naam te
bereiken. De Nieuwsbrief is altijd te vinden op de website. Een maal per maand buigen een
paar leden van de werkgroep en de webmaster zich over de teksten om de website zo up-todate mogelijk te houden.

5.4 Gouden Veer
Sinds 2007 looft het GBV een prijs uit voor instellingen/bedrijven/verenigingen die zich extra
beijveren om gehandicapten tegemoet te komen, de Gouden Veer.
In oktober 2010 werd de Gouden Veer uitgereikt aan Badminton Club Velsen, en in november
2011 aan het Eetcafé in de Dwarsligger. Beide keren werd de prijs overhandigd door
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wethouder Wim Westerman, die vooral de vrijwilligers van deze instellingen in het zonnetje
zette.

5.5 De sleutel van de buren
Onze niet aflatende aandacht gaat naar Uitgankelijkheid, en vooral de bewustwording van de
problemen die gehandicapten kunnen hebben bij het verlaten van een pand in geval van
calamiteit. Dankzij Flankerende Gelden hebben wij sleutelhangers kunnen laten maken met
de tekst “De sleutel van de buren”. De buren zijn altijd eerder ter plaatse dan officiële
hulpverleners. Door sleutels uit te wisselen kunnen buren elkaar snel te hulp schieten. Deze
sleutelhangers delen we uit bij bezoeken van bij voorbeeld markten.

5.6 Stickers gehandicaptentoiletten
Het Gehandicaptenberaad heeft een lijst samengesteld van gratis te bezoeken
gehandicaptentoiletten in de gemeente Velsen. De lijst is te vinden op de website. De
werkgroep Publiciteit heeft een sticker ontwikkeld die op de gebouwen waar de toiletten zich
bevinden geplakt kan worden.

5.7 Informatiebus VCP
Op verzoek van het GBV stond op 20 februari 2010 de informatiebus van het VCP op het
Velserduinplein om politieke partijen te informeren over Agenda 22. Dit is een internationaal
VN verdrag over gelijke rechten dat al dateert van 1949. Nederland heeft dit nog niet
geratificeerd, maar dat zal in de toekomst wel gebeuren. Het gaat vooral om gelijke kansen en
mogelijkheden voor mensen met een beperking.
5.8 Scootmobieldag
Als actief platform werd het GBV benaderd door de ANBO en de CG-raad om als een van de
10 gemeentes in Nederland een bijeenkomst van scootmobiel gebruikers te organiseren. Op
31 maar 2010 kwam in het Polderhuis een groep van zo’n 25 gebruikers bijeen om de ANBO
en CG-raad impulsen te geven over deze voertuigen en vooral over de veiligheid hiervan. De
ANBO en de CG-raad hebben een rapport gemaakt wat nu onderdeel uitmaakt van de
discussie met de rijksoverheid.
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6. Gehandicaptenberaad en de WMO raad
6.1 Invoering WMO
Voorheen bestond er de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Deze wet was lokaal tot
stand gekomen in overleg en na evaluatie tussen het Gehandicaptenberaad Velsen en de
gemeente Velsen. In 2006 is er iets wezenlijk veranderd: de compensatieplicht werd in de Wet
Maatschappelijke ondersteuning (WMO) ingevoerd, wat wil zeggen dat bijvoorbeeld iemand
van 40 jaar met een handicap net zo zou moeten kunnen functioneren als een persoon van
40 jaar zonder handicap. De klant staat centraal en niet de regeltjes. De WMO draait nu een
aantal jaren. We zijn niet tevreden over de bereikte resultaten; in de praktijk blijkt dat de
uitvoering nog steeds op niveau van de oude WVG wet word uitgevoerd. Er is aardig wat
water over de akkers gevloeid, maar nu (in 2013) gaan we “kantelen”. Dus de WMO
uitvoeren zoals hij bedoeld is. Er lopen nu ambtelijke en wetswijzigingsvoorstellen zodat het
er naar uitziet dat dit kantelingsproces begint op 1 januari 2013.

6.2 Leden GBV in de WMO raad
Op 22 mei 2007 is de WMO raad officieel geïnstalleerd. Rob Struwer en Wim Polman zijn lid
van de WMO raad en Elizabeth Spaans is reservelid. Voor de goede orde: ze zitten er niet
namens het Gehandicapten Beraad Velsen (GBV), maar voor mensen met een beperking en/of
chronische ziekte in de gemeente Velsen. Natuurlijk nemen zij de kennis van het GBV mee in
hun functioneren. Wij achten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zeer belangrijk.
Daarom hebben Elizabeth Spaans en Wim Polman zich bereid verklaard het Secretariaat van
de WMO raad te verzorgen, met als basis de kantoren van Stichting Welzijn Velsen. Zoal u
begrijpt is dit een klus die veel tijd en aandacht vergt.
De eerste jaren was er geen enkel verloop. Na verloop van tijd vertrokken er toch wat leden.
Nu is na een open sollicitatieronde de raad weer aangevuld. Het Secretariaat heeft tevens veel
tijd gestoken in de professionalisering van de WMO raad.
Dit is niet de geëigende plaats om inhoudelijk in te gaan op het reilen en zeilen van de WMO
raad. Dit zal gebeuren via het Jaarverslag 2011 van de WMO raad.
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7. Werkgroep Toegankelijkheid en Uitgankelijkheid
7.1 Samenstelling Werkgroep
Coördinator

Rob Struwer

Leden

Elizabeth Spaans
Wim Polman
Peter Paap
John Schoor
Teunie van der Putten
Frans Tasseron
Max Stork
Nico van Nijendaal, namens de LSBO.

7.1.1 Richtlijnen
De werkgroep werkt volgens de richtlijnen van het landelijk Bureau Toegankelijkheid. Het
werkterrein is heel divers en concreet. De ontwikkelingen in de gemeente op het gebied van
de toe- en uitgankelijkheid van openbare ruimtes en bouwaanpassingen worden nauwgezet
gevolgd en zo nodig gevolgd met gevraagd of ongevraagd advies. Door de jaren is er veel
deskundigheid ontwikkeld. Een nieuwe ontwikkeling is niet alleen kijken naar Toe en Uitgankelijkheid maar soms ook naar de “door-gankelijkheid”.
Er worden informatiebijeenkomsten, vergaderingen en symposia bezocht, en diverse
gesprekken gevoerd met ambtenaren van Verkeer en Openbare werken van de gemeente
Velsen.

7.2 Bouwbesluiten
Wekelijks controleren wij via de gemeentelijke pagina in De Jutter de bouwbesluiten van de
afdeling Ruimte & Wonen. Wij kijken naar de toe- en uitgankelijkheid van openbare
gebouwen en de bezoekbaarheid van particuliere woningen.

7.3 Toe- en Uitgankelijkheid
7.3.1 Sleutel van de buren
Wij zijn in 2006 met behulp van een financiële injectie van de Flankerende
Gehandicaptengelden met de actie “Sleutel van de Buren” begonnen. Jaarlijks wordt een groot
aantal woningen toegankelijk en beter bruikbaar gemaakt voor mensen met fysieke
beperkingen. Er is echter nauwelijks aandacht voor de vraag hoe iemand met een handicap bij
een calamiteit een woning zo snel mogelijk uit kan komen. De Sleutel van de buren, met een
folder met Gouden tips, worden uitgereikt bij vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen.

13

7.3.2 Evacuatiestoel Beursgebouw
Het GBV houdt kantoor in het Beursgebouw; wij zijn daar gast van Stichting Welzijn Velsen.
Wij stellen het zeer op prijs dat de stichting Welzijn Velsen een evacuatiestoel heeft
aangeschaft.
7.3.3. Schouwen
Bij de evaluatie van ons onderzoek Toe- en Uitgankelijkheid Openbare Gebouwen kwam naar
voren dat sommige leden verschillende manieren van schouwen hadden. Wij zijn toen als
Werkgroep Toegankelijkheid van het GBV met zijn allen op 23 maart 2010 op een
cursus schouwen gegaan. Dit was een verhelderende cursus die ons leerde onafhankelijk te
schouwen.
7.3.4. Onderzoek Toe- en Uitgankelijkheid Openbare Gebouwen
In december 2009 hebben wij met trots ons onderzoek naar de Toe en Uitgankelijkheid van de
openbare gebouwen overhandigd aan toenmalig wethouder Ineke Edzes. Dit onderzoek is vrij
uniek: dit is voor het eerst dat door een gehandicaptenberaad is gekeken naar toe- én
uitgankelijkheid Wij zijn verheugd dat het college niet alleen aandacht maar ondanks allerlei
financiële perikelen extra middelen beschikbaar heeft gesteld, voornamelijk gericht op de
toegankelijkheid.
Met deze middelen is de ingang van het Buurtcentrum de Dwarsligger totaal aangepast. Ook
is de blindengeleidelijn doorgetrokken vanuit het stadhuis naar de bibliotheek. Ook waren er
middelen vrijgemaakt om de ingang van de Mel te verbeteren maar om andere redenen is dit
uitgesteld. We zijn in overleg met de gemeente over de vooruitgang om jaarlijks weer een
verbetering te kunnen te realiseren.
7.3.5 Ingang Politiebureau
In december 2010 had ons lid Frans Tasseron klachten over de toegankelijkheid van het
politiebureau. In eerste instantie kwam hij erachter dat een politiebureau geen openbaar
gebouw was. Dat weerhield hem er niet van om in de pen te klimmen en zijn bevindingen aan
de politiecommissaris door te geven. Hij werd uitgenodigd om zijn bezwaren kenbaar te
maken, en een paar weken later werd ook de toegang tot het politiebureau aan de Briniostraat
verbeterd.

7.4 Strandzaken
De toegankelijkheid van het strand was voor mensen in een rolstoel en/of scootmobiel lastig.
De opgangen zijn zeer steil. De strandpromenade is goed aangelegd, maar door stuifzand en
gebruik door badgasten als zonnegelegenheid soms niet te gebruiken. Ook sommige
parkeerplaatsen voldoen niet aan de gestelde eisen. Er is te weinig ruimte om in- dan wel uit
te stappen. Daarnaast zijn de invalidenparkeerplaatsen vaak onverhard en zodanig gelegen dat
zij door mensen in een rolstoel niet te gebruiken zijn. Gelukkig zijn er nu goede
gehandicaptenparkeerplaatsen (aangelegd door het Holiday Inn hotel), en kunnen wij gebruik
maken van de faciliteiten van het hotel.
7.4.1 Strandrolstoelen (Jutters)
14

Jaren geleden kwamen door ‘Mooi zo Goed zo’ en op verzoek van het GBV strandrolstoelen
in de gemeente Velsen. Dit tot grote tevredenheid van de bezoekers. In 2012 werd één van de
stoelen vervangen. Nu zijn er stoelen beschikbaar bij Paviljoen Zuidpier en See You in
Velsen-Noord.

7.5 Uitstallingenbeleid
Sinds de oprichting van het GBV is het uitstallingenbeleid en de berijdbaarheid van stoepen in
onze gemeente voor mensen met een handicap een speerpunt. Al tijdens de oprichting begin
jaren ‘90 had dit onderwerp onze aandacht. Zelfs na jaren touwtrekken lukte het ons niet dit
op de gemeentelijke bestuurlijke agenda te krijgen. Trekken aan een dood paard heeft geen
zin en wekt frustraties op. Toch lieten we het er niet bij zitten. Elk ogenblik dat we konden
brachten wij het onder de aandacht. In de beginjaren van deze eeuw hebben we contact
gezocht met het Wijkplatform IJmuiden-Noord. Verheugd stellen wij vast dat door het college
nu een uitstallingenbeleid is vastgesteld, vergezeld door een regeling voor handhaving.

7.6 Parkeerpalenbeleid
In 2007 is het parkeerbeleid aangepast; wij van het GBV ontvangen signalen van aanvragers
die geen paal krijgen. Het GBV is een ambtelijk overleg gestart om de regels aan te passen.
Maar we hebben moeten vaststellen dat wij er geen verandering in krijgen.

7.7 Onderzoek toegankelijkheid openbare toiletten
Het Gehandicapten Beraad heeft in 2008 het onderzoek naar de toegankelijkheid van
openbare toiletten in de gemeente Velsen afgerond. De eerste sticker is door Rob Struwer,
coördinator toe- en uitgankelijkheid GBV en wethouder Ineke Edzes geplakt bij de ingang
van het stadhuis. De lijst staat op onze website www.gbvelsen.nl.
Deze lijst is in 2012 geactualiseerd.

7.8 Draagvleugelboot
Minder validen kunnen alleen op de Fast Ferry meereizen als zij gebruik maken van een met
de hand aangedreven rolstoel en indien zij zelfstandig aan boord kunnen komen. Let op:
maximaal 1 rolstoel per boot. De rolstoelplaats kan niet gereserveerd worden.

7.9 Sportbehoeftepeiling
Regelmatig heeft het GBV contact met de afdeling Sport van de gemeente Velsen. Een van de
onderwerpen was sporten voor mensen met een beperking. Er bleek binnen de gemeente
Velsen een behoefte te bestaan bij mensen met een beperking die woonachtig zijn in de
gemeente om een sport te beoefenen. In samenwerking met de gemeente heeft
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Sport Support in 2010 opdracht gekregen voor een onderzoek. Nik Stam heeft een uitgebreid
adviesrapport geschreven. De belangrijkste conclusie was dat men niet wist waar men kon
sporten. Het GBV heeft de handschoen opgepakt en een onderzoek gedaan dat heeft geleid tot
een overzicht van aangepast sporten en bewegen in Midden en Zuid Kennemerland. Deze
staat op onze vernieuwde website www.gbvelsen.nl.

7.10 Herinrichting park bij zwembad De Heerenduinen
Het GBV heeft de bijeenkomst over de herinrichting van dit park bijgewoond en ingesproken
Wij vinden het belangrijk dat dit nu een prettig park aan het worden is waar rolstoelers zonder
problemen kunnen rond rijden.

7.11 Toegankelijkheid winkels Santpoort-Noord
Twee leden van de Werkgroep Toegankelijkheid, Teunie v.d. Putten en Elizabeth Spaans,
maakten een rapport over de toegankelijkheid van de winkels in Santpoort-Noord, compleet
met foto’s van die toegangen. In juli 2010 rondden zij dit af. Het is nog onduidelijk of dit
effect heeft gesorteerd.

7.12 Tunneltje Velserbroek
Een van onze eerste daden als GBV in oprichting in het begin van de jaren ’90 was het
nadenken over een tunnel in de Velserbroek. De tunnel was namelijk niet (veilig) toegankelijk
voor mensen in bijvoorbeeld een rolstoel. Wij trokken toen aan de goede bel en de
gemeenteraad gaf geen toestemming. In maart 2011 werd onze coördinator Rob Struwer
benaderd over de plannen van de provincie het tunneltje te openen In eerste instantie zou deze
ook nu niet toegankelijk zijn. Wij wilden dan ook dat bij de ingang duidelijk zou worden
gemaakt dat het tunneltje niet veilig was voor mensen met een beperking en dat er genoeg
alternatieven in de omgeving waren. Nu is er echter een plan waarbij de tunnel veilig te
nemen is voor elke verkeersdeelnemer, dus ook voor mensen met een beperking. Wij zien de
opening tegemoet.

7.13 Scootmobielcursussen
Het GBV is zeer verheugd dat de gemeente met Flankerende Gehandicaptengelden ons in
staat stelt om wederom scootmobielcursussen te geven. Onder leiding van onze projectleider
John Schoor hebben we de afgelopen twee jaar weer vijf cursussen gehad. In sessies van drie
middagen met 10 cursisten werden de theoretische en praktische tips uitgelegd door Martin Post
van Rijschool Post.
Voor het Gehandicaptenberaad geeft het een goed gevoel als de cursisten die in de eerste week
onzeker binnenkomen, na de laatste les -mét diploma- veilig en zelfverzekerd naar huis gaan. We
hopen dat we volgend jaar in de lente weer een gratis scootmobielcursus kunnen aanbieden.
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7.14 BIOS Groep
Op 1 januari 2012 startte de Bios Groep na een goede voorbereiding van ambtenaren en
cliëntenorganisaties met het collectief vervoer (WMO vervoer). Wat was het schrikken de
eerste weken; we dachten dat dit nooit goed ging komen. Maar door goed ingrijpen van de
gezamenlijke ambtenaren; door verwijzing naar de afspraken kwam de omslag, en niet
eenmalig. HET KAN DUS WEL. We waren gewend aan stiptheidspercentages van 60 tot
70%. Maar nu wordt de standaardnorm van 92 % gehaald, en zelfs 96% wordt makkelijk
gehaald! Maar nu dreigt het onweer van een andere kant te komen: nu het vervoer goed
geregeld is gaan meer mensen er gebruik van maken; het wordt dus duurder. Wij als GBV
houden deze ontwikkelingen nauwgezet in het oog en zijn ook deelnemer aan het gebruikersoverleg dat viermaal per jaar plaatsvindt.

7.15 Stadspark
Tijdens de aanleg van het Stadspark bij het Gijzenveltplantsoen kwamen we een gedeelte
tegen dat niet toegankelijk was voor mensen met een beperking. Eén telefoontje later werd de
fout meteen hersteld. Ook dit is Velsen.
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