Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen

Jaarverslag 2017

1

Inleiding
Elke
inwoner van de gemeente Dalfsen moet zelfstandig deel kunnen nemen aan
Elke inwoner van de gemeente Dalfsen moet zelfstandig deel kunnen nemen aan
de maatschappij. Dit geldt daarom ook voor de inwoners met een functiebeperking.
Voor hen dienen aangepaste voorzieningen aanwezig te zijn en dienen openbare
wegen en gebouwen zodanig aangepast te zijn dat deze voor hen geen
belemmeringen vormen om volwaardig aan het maatschappelijk verkeer deel te
kunnen nemen. De Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen spant zich in voor de
belangen van de gehandicapte medebewoner in Dalfsen. In dit verslag wordt een
overzicht gegeven van de zaken die het heeft behartigd en welke activiteiten door
het Platform overeenkomstig zijn doelstelling zijn ondernomen

De doelstelling van het Platform, zoals in de statuten vermeld:
Artikel 2:
1. De stichting heeft tot doel mensen – van jong tot oud – met een
functiebeperking of een chronische aandoening in de gemeente Dalfsen te
helpen door middel van:
a. Het kennis nemen en het bevorderen van de uitwisseling van hun
ervaringen;
b. Het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen door het bevorderen
van hun structureel welzijn, en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Het baseren van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op behoeften
van mensen met een functiebeperking, chronisch zieken en hun naasten,
en het bewaken van de beleidsuitvoering;
b. Te fungeren als informatiebron;
c. Het overleggen met en het adviseren aan de gemeente Dalfsen over zaken
die het integrale gemeentelijke gehandicaptenbeleid betreffen, onder meer
in het kader van cliëntenparticipatie;
d. Zich te doen vertegenwoordigen bij organisaties waar de in artikel 2, lid 1,
sub b, genoemde belangen behartigd kunnen worden;
e. Het organiseren en aanbieden van overlegkaders voor onder andere de
contacten met de gemeente Dalfsen;
f. Het leggen en onderhouden van contacten opdat alle ontwikkelingen en
opvattingen bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering betrokken
kunnen worden en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.
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De structuur van het Platform: bestuur en werkgroepen
Organisaties die formeel in het Platform vertegenwoordigd zijn, staan vermeld
achter de namen van betrokkenen.
Deze vertegenwoordigers onderhouden het contact tussen het Platform en hun
organisatie. Zij vormen samen met leden op persoonlijke titel de plenaire
vergadering van het Platform. Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter,
secretaris, penningmeester, een plv. voorzitter en een algemeen bestuurslid. Het
Platform kent werkgroepen, waarin ook personen meedoen die geen lid zijn van
het Platform: de BTB werkgroepen voor Nieuwleusen, Dalfsen, Lemelerveld en
Hoonhorst, Schoolvoorlichting . (zie het hoofdstuk Ledenlijst.)

Onze activiteiten
Het Platform en de werkgroepen waren in 2017 betrokken bij het realiseren van de
volgende initiatieven en activiteiten:
Het Platform kwam in 2017 3 keer bijeen.
Het dagelijks bestuur kwam in 2017 6 keer bijeen.
Onze standaardonderwerpen zijn informatie-uitwisseling over de maatschappelijke
ontwikkelingen rond de gehandicapte medemens en met elkaar bespreken hoe wij
in de gemeente Dalfsen daarbij in algemene zin als vrijwillige belangenbehartigers
via onze werkgroepen en activiteiten ondersteunend werkzaam kunnen zijn.
.

Werkgroep Structureel overleg
Uitgevoerde acties en behaalde resultaten 2017/realisatie 2018
Evenals voorgaande jaren had het bestuur 3x per jaar overleg met
welzijnsambtenaren en wethouder over de ontwikkelingen in, en de uitvoering van
het gehandicaptenbeleid volgens de WMO en de samenhang met de
transities/decentralisaties WZL, WWB en Jeugdzorg.
De informatieverstrekking naar de burgers wordt gerealiseerd middels een nieuw
digitaal loket: www.samendoenindalfsen.nl ; het voorgaande WMO loket komt
daarmee te vervallen.
Om de burgers te ondersteunen bij de moeilijkheden die zij ondervinden bij het
invullen van de formulieren rond aanvragen om zorg e.d. is een steunpunt
opgestart dat elke dinsdagmorgen bereikbaar is onder
formulierenhulpdalfsen@humanitas.nl .
Met ingang van 1 – 1 – 2017 is er een mantelzorgcoach bij de welzijnsorganisaties gekomen. Het is de bedoeling dat hij/zij de verbinding tot stand brengt
met bedrijven, verenigingen en instellingen.
De aanbesteding van het vervoer binnen de WMO is achter de rug.
Per 1 januari 2017 is er een nieuw contract met nieuwe spelregels.
Voor de communicatie van de nieuwe situatie wordt gedacht aan inloop-ochtenden
en telefonische spreekuren.
In de overlegmomenten met de gemeente zijn o.a. de volgende onderwerpen aan
de orde gekomen:
-Denkt de gemeente na over het onderwerp om openbare ruimtes dementievriendelijker te maken?
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-Het nieuwe verdrag van de VN inzake de rechten van personen met een
beperking verplicht de gemeente om te werken aan een inclusieve samenleving
waarin fysieke, communicatieve en sociale drempels worden weggenomen.
- De samenwerking met de participatieraad en dan met name de WMO-groep
- Het gevoel van onveiligheid in de Trefkoele bij een calamiteit
- De betrokkenheid bij de bouwplannen van Vechthorst en de Veste kan beter.
Namens het Platformzijn verschillende voorlichtingsbijeenkomsten bezocht o.a.
een voorlichtingsmiddag van het VAC, in Nijverdal een voorlichting over het
onderwerp “langer thuiswonen voor ouderen en gehandicapten”, in de Schakel in
Nieuwleusen voorlichting over het onderwerp “lekker in je vel” , een overleg met de
participatieraad en bij de Rabobank een informatiemiddag over bankzaken
regelen voor ouderen en gehandicapte. Een belangrijk punt nu op verschillende
plaatsen Rabobanken gesloten worden.
Het bestuur heeft een brief gestuurd naar Koninklijke PostNL om hen te wijzen op
de onjuiste berichtgeving over het weghalen van brievenbussen in Nieuwleusen.
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Werkgroep BTB Dalfsen-Hoonhorst-Oudleusen
Uitgevoerde acties en behaalde resultaten 2016/realisatie 2017
De werkgroep BTB Dalfsen van het Platform Gehandicapten kwam in het jaar
2017 5 keer bijeen op het gemeentehuis te Dalfsen.
De meeste leden kunnen door een fysieke beperking in de praktijk toetsen waar er
belemmeringen zijn als het gaat om bereikbaarheid en toegankelijkheid in de
openbare ruimte.
Vanuit de gemeente schuift de heer Otto Koerhuis aan om opmerkingen
aangaande bereikbaarheid en toegankelijkheid te inventariseren en zo mogelijk
concrete oplossingen te bieden als het gaat om kleine, snel te verwezenlijken
praktische problemen. Hierbij valt te denken aan los liggende tegels in trottoirs,
overhangend groen, gaten in het wegdek, bereikbaarheid stortcontainers enz..
Hierbij ervaren wij goed werkende, korte lijnen.
Voortgangslijst
De BTB groep hanteert hiertoe een voortgangslijst met aandachts- en
verbeterpunten.
De gerealiseerde zaken worden afgevinkt, te weten
een verhoogd kruispunt in de Beatrixstraat
aanleg hellingbaan evenemententerrein (deels)
leuning aan de trap bij gemeentehuis
pad over de dijk bij gemeentehuis
benoemen van hinder door overhangend groen in publicatie
grotere en diepere plantgaten bij planten van nieuwe bomen
vernieuwde stoep in de Van Hauwestraat
Opvallend is dat rond het gemeentehuis twee zaken nog steeds de aandacht
vragen, te weten de toegang tot het evenemententerrein middels de hellingbaan
en de toegang tot het gemeentehuis middels de lift.
Daarnaast blijft de situatie in het centrum en in enkele oudere delen in het dorp om
aandacht vragen (bijv.: Ruitenborghstraat)
De ontstane situatie rond de nieuwbouw op het Van Bruggenplein die voor
rolstoelgebruikers, mensen met een rollator en/of fietsers bijna onoverkomelijke
bezwaren oplevert, nemen we daarbij voor lief maar dient wel prioriteit te hebben
bij de afhandeling.
Opmerkingen die van toepassing zijn op meer beleidsmatige zaken, zoals de
inrichting van het verkeersplan, het parkeerbeleid, de hellingshoek van trottoirs, de
toegankelijkheid van gebouwen en die vaak een langere termijn behoeven, worden
meegenomen naar de betreffende afdeling binnen de gemeente.
Ook komen deze zaken aan de orde in het overleg van het Platform met de geme
Knelpunten BTB groep
In de toekomst wil de BTB groep een structurele bijdrage leveren als het gaat om
de uitvoering van de nieuwe wetgeving zoals neergelegd in het VN verdrag, dat de
toegankelijkheid regelt van de openbare ruimtes en gebouwen.
Dhr. Scheltens is daarvoor naar een congres geweest in Utrecht om zich op de
hoogte te laten stellen van de nieuwe ontwikkelingen en om zich te laten
informeren omtrent mogelijkheden om toegankelijkheid en bereikbaarheid te
bevorderen, eventueel af te dwingen.
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Inhoudelijk zullen wij ons moeten bezighouden met de wet- en regelgeving rond
toegankelijkheid en bereikbaarheid.
Daartoe ontbreekt op dit moment voldoende inhoudelijke kennis om een serieus
gesprekspartner te zijn naar overheden en instanties.
Daaropvolgend vragen wij ons af hoe wij in dat overleg dienen te participeren

Werkgroep BTB Nieuwleusen
Uitgevoerde acties en behaalde resultaten 2016/realisatie 2017
Mede door het Platform en de BTB heeft Plaatselijk Belang jarenlang bij de
gemeente aangedrongen op een trottoir langs de Bosmansweg, richting
Westeinde. Voetgangers, rollators enz. konden alleen gebruik maken van de
rijweg of de berm. De Gemeente heeft nu een zeer bruikbaar trottoir aangelegd
langs een kant van de rijbaan, een hele verbetering. Ook heeft Plaatselijk Belang
de slechte bruikbaarheid van de Backxlaan aangekaart. Vooral het parkeren langs
deze straat veroorzaakt gevaarlijke situaties,
De BTB is benaderd door Dhr. P le Roi , coördinator bij de bouw van de Spil om
mee te denken, over het zgn, “buitengebeuren”. We hebben aangegeven ook
graag over de binneninrichting mee te willen denken. Als alles volgens plan
verloopt, zal de Spil medio September geopend worden.
Ook dit jaar hielpen we weer mee met de organisatie van de scootmobielcursus.
We hebben het Kruidvat wederom aangesproken, op de slechte toegankelijkheid
en bruikbaarheid van de winkel. Het personeel geeft aan daar niets aan te kunnen
doen en adviseert ons hierover met het Hoofdkantoor kontakt op te nemen. Zij
hebben hierover plaatselijk niets te zeggen.
We hebben een enquête ingevuld van Plaatselijk Belang over de bruikbaarheid
van ons dorp voor onze doelgroep
Op de bijeenkomst van het Platform in december hebben we afscheid genomen
van Klaas Nijland. Hij moet vanwege gezondheidsredenen zijn lidmaatschap van
de BTB en het Platform beëindigen.
Bij de BTB staan in 2018 de volgende onderwerpen op de agenda:
- de situatie rond de Hulstkampen bekijken nu de verbouwing afgerond is.
- het nieuwe aan te leggen fietspad Evenboersweg, Min.Kanlaan richting
Staphorst.
- de ingebruikneming van de Spil, ( Niet alleen in en rondom de Spil, maar
ook de verkeersveiligheid bij de rotonde. Veel scholieren zullen van deze
rotonde gebruik maken, maar ook mensen, die naar het gezondheidscentrum Sluis 5 gaan.
Knelpunten BTB groep
Te weinig leden voor de groep

Werkgroep BTB Lemelerveld
Uitgevoerde acties en behaalde resultaten 2016/realisatie 2017
Het Kroonplein
De parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn gerealiseerd.
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De evaluatie van het Kroonplein laat op zich wachten.
Veel Lemelervelders vinden het plein onveilig, ongezellig en te weinig groen.
De BTB-groep, gaat voor de veiligheid.
Zo is er verder aandacht voor:
- een zebrapad Kerkstraat en Parallelstraat.
- het doortrekken van de fietsstraat naar het Kroonplein
- een experiment met een blokkade met bloembakken bij café Reimink richting de
B.K-weg.
- meer ruimte voor het stallen van fietsen en scootmobielen bij de COOP.
- bij de stoep bij het Kroonplein is er een schuine kant. De rollators komen er
moeilijk overheen.
Er is enquête geweest. De uitslag is nog niet bekend. De BTB is betrokken bij een
actie van VVN voor de fiets/wandelveiligheid van de Kerkstraat en de Schoolstraat.
De BTB heeft zitting in Plaatselijk Belang voor het onderdeel veiligheid..
Wij zetten ons in voor de veiligheid van fietsers en wandelaars. Bijvoorbeeld in de
Schoolstraat.
De BTB heeft meegewerkt aan voorlichting op de volgende basisscholen: de
Heideparkschool, de H.Hartschool en Regenboogschool.
Aandacht in 2018 behalve lopende zaken hier boven genoemd de N348, die op de
schop gaat.
Knelpunten BTB groep

Werkgroep Schoolvoorlichting
Uitgevoerde acties en behaalde resultaten 2016
Dit jaar is er in het voorjaar voorlichting gegeven op De Spiegel, De Wegwijzer, De
Carrousel, De Heilig Hartschool, Heideparkschool, De Polhaar, en De Regenboog.
In het najaar hebben we een bezoek gebracht aan De Tweemaster. Enkele
scholen zijn doorgeschoven naar het voorjaar van 2018.
De voorlichting werd gegeven door Wilko Braam in zijn rolstoel en Sido van Eck
met zijn geleidehond Jackson. Het programma bestaat uit 4 onderdelen:
-Inleiding
-Fim (17 minuten)
-Oefenen met rolstoel en taststok op blindenbaan op het schoolplein
-Evaluatie in de klas
De scholen geven positieve reacties op het programma. Vooral het uitvoeren van
de praktische opdrachten vraagt veel inlevingsvermogen van de kinderen en geeft
ze een goede indruk van het omgaan met een beperking.
De nieuwe in 2015 ontwikkelde dvd is een succes.
Folders
In het najaar zijn de nieuwe folders gereed gekomen, die aan de leerlingen worden
uitgedeeld. Bovendien ontvangen zij een pen met daarop de naam van het
Platform.
Knelpunten Schoolvoorlichting
7

-We ervaren dat de organisatie rond de voorlichting aan scholen moeizamer
verloopt en meer vraagt van de vrijwilligers.
-Er is steeds minder tijd en ruimte voor de scholen om tijd in te plannen voor deze
vorm van activiteiten. Het reguliere lesprogramma vraagt alle tijd en energie.
-Scholen worden overvraagd als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid te
tonen.

Werkgroep PR en communicatie
Uitgevoerde acties
De website www.spgdalfsen.nl. is online.
Dhr. Blaakmeer is webbeheerder. Hij onderneemt in overleg en op afroep acties
om de site te actualiseren.

Financieel overzicht 2017
_Beginsaldo
Inkomsten Subsidie Gemeente Dalfsen
Uitgaven
Declaraties vergaderingen, administratie-,
vervoers- en representatiekosten
Kosten folders
Bankkosten
Totale uitgaven

4175
2700.00

689,63
96,80
130,80
917,23

Batig saldo over 2017 ( 2700 – 917,23 ) 1782,77
Nieuw tegoed
( 4175 + 1782,77 )
5957,77
Financieel zijn we een zeer gezonde stichting. De uitgaven lagen in 2017 lager dan
in de jaren hiervoor.
De Gemeente Dalfsen kent ons jaarlijks een afgesproken bedrag aan subsidie toe.
De subsidie van 2017 is pas in januari 2018 uitbetaald. Deze inkomsten zijn wel
verwerkt in het schema voor 2017. Voor de komende jaren zal er opnieuw met de
gemeente overlegd worden over de subsidie. Mede door invoering van de
Participatie Wet is er veel veranderd. ook de positie van ons Platform is daarmee
gewijzigd. Ons uitgavenpatroon is in de loop der jaren daardoor sterk gewijzigd.

Lijst van gebruikte afkortingen
SPGD
stichting platform gehandicapten Dalfsen
BTB
bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid
WMO
wet maatschappelijke ondersteuning
WZL
wet langdurige zorg
WWB
wet werk bijstand
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SKT
PGB
HH1
HH2
GVVP
VVN
KANS
OPT
TAVENO
PCOB
SMON

sociale kernteam
persoons gebonden budget
huishoudelijke hulp ( huishoudelijke werkzaamheden )
huishoudelijke hulp ( organisatie van het huishouden )
gemeentelijk verkeers- en vervoerplan
veilig verkeer Nederland
kinderen anders naar school
op persoonlijke titel
tot algemeen vermaak en nuttige ontspanning
protestants christelijke ouderen bond
stichting maatschappelijk opbouwwerk Nieuwleusen

Ledenlijst
Algemeen
In 2017 hebben wij afscheid genomen van dhr. Nijland
Leden SPGD en werkgroepen eind 2017
Bestuur
J.
van Rijswijk
voorzitter
opt
F.
de Vries
vice- voorzitter
opt
A.
van Leeuwen
secretaris
Taveno
J.
Feenstra
penningmeester
opt
K.
Hofkamp
algemeen bestuurslid opt
Werkgroep BTB Dalfsen- Hoonhorst- Oudleusen
A.
Bijvang
opt
W.
Braam
opt
J.
Koller
Plaatselijk Belang Oudleusen
G.
Morrenhof
opt
P.
Scheltens
opt
S.
van Eck
opt
M.
Veltmaat
opt
R.
de Vries
opt
Werkgroep BTB Lemelerveld
A.
Evers
opt
G.
Hullegie
opt
Werkgroep BTB Nieuwleusen
D.
Hoogers
opt
H.
Nijboer
opt
F.
de Vries
opt
Algemeen lid
N.B. Leden uit de verschillende BTB werkgroepen verzorgen de scholenvoorlichting aangevuld met de volgende personen: J. Braam, G. Hilgenkamp, R.
Ekkelenkamp, H. Jutten, T. Feijen, G. Binnendijk en W. Koller.

Secretariaat: Ankie van Leeuwen
Koepelallee 6
7722 KT Dalfsen
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