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Inleiding.
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 medebewoners met een
beperking 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.
De structuur van het Platform: bestuur en werkgroepen.
Het Platform is samengesteld uit bestuursleden en leden van verschillende werkgroepen.
Deze leden kunnen organisaties vertegenwoordigen of op persoonlijke titel tot het Platform
behoren. Deze vertegenwoordigers onderhouden het contact tussen het Platform en hun
organisatie. Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, een
vice- voorzitter en een algemeen bestuurslid. Het Platform kent de volgende werkgroepen:
de BTB werkgroepen voor Dalfsen-Hoonhorst-Oudleusen, voor Lemelerveld, voor
Nieuwleusen en de werkgroep scholenvoorlichting. Aan de werkgroepen wordt ook
medewerking verleend door niet-leden. Voor vertegenwoordigingen/contacten vanuit het
Platform zie het hoofdstuk Ledenlijst aan het einde van dit verslag. Organisaties, die formeel
in het Platform vertegenwoordigd zijn, staan vermeld achter de namen van betrokkenen.
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Activiteiten Bestuur.
Het Platform en de werkgroepen waren in 2018 betrokken bij het realiseren van de volgende
initiatieven en activiteiten:
Het Platform kwam in 2018 2 keer bijeen. De gebruikelijke derde keer is over het jaar heen
getild naar januari. Dat wordt onze nieuwjaarsbijeenkomst in het vervolg.
Het dagelijks bestuur kwam in 2018 6 keer bijeen. Daarnaast zijn er door individuele leden
andere bijeenkomsten bezocht zoals: de Beursvloer, avond over het inzetten van
vrijwilligers, de presentatie van Celeste v.d. Brandhof van haar onderzoek naar wat er al
gerealiseerd is omtrent de inclusieve samenleving, overleg over de begroting in het
gemeentehuis en 2x is er een bijeenkomst bezocht over ouder worden in de gemeente
Dalfsen georganiseerd door SAAM.
Onze standaardonderwerpen zijn informatie-uitwisseling over zorgbelangen rond de
medemens met een beperking 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.
Het Platform Gehandicapten Dalfsen heeft een afdeling, die zich bezighoudt met
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van de openbare ruimte, kortweg
afdeling BTB genoemd. De activiteiten van de verschillende BTB’s komen aan bod in de,
volgende hoofstukken. Door de fysieke beperkingen, waar de meeste van de leden mee te
maken hebben, zijn zij in staat in de praktijk te constateren waar eventuele tekortkomingen
optreden als het gaat om bovengenoemde.
Vanuit de praktijk is er daarnaast kennis omtrent de regelgeving rond “zorg” in de breedste
zin. Deze kennis en ervaringen worden gedeeld in een overleg, dat dit jaar is opgestart met
de Participatieraad en het Platform. ( Zie hfdst. Structureel overleg met de Participatieraad )
Tot onze droefenis hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van ons BTB lid van de
afdeling Dalfsen, Oudleusen en Hoonhorst: Marinus Veltmaat.
Ook de echtgenoot van ons BTB lid van de afdeling Nieuwleusen Diny Hoogers is overleden.
Een belangrijk aandachtspunt is de VN-resolutie over de inclusieve samenleving. Dit
onderwerp willen we toespitsen op de volgende punten:
1.In gesprek gaan over het verdrag
2.Obstakels in kaart brengen
3.Maatschappelijk draagvlak organiseren
4.Bouwen aan politiek, bestuurlijk en ambtelijk draagvlak
5.Aansluiten bij lokale gebeurtenissen
6.Constructief zijn en oplossingen aandragen.
Een eerste verkennende stap is om met dit onderwerp positieve aandacht te gaan genereren
door het uitdelen van een pluim aan ondernemers, die alles op orde hebben voor deze
inclusieve samenleving. De pluim is in ontwikkeling.
Met een ander onderwerp zijn we lokaal uitgebreid in het nieuws geweest: de lift van het
gemeentehuis en hier aan gekoppeld het voorplein met een te steile hellingbaan. De lift is al
tijden buiten werking en zorgt voor veel ongemak onder mensen met een beperking. De
hellingbaan, het alternatief, is eigenlijk geen alternatief. De hellingsgraad zorgt in combinatie
met nat weer voor gevaarlijke situaties. Bovenstaande heeft geresulteerd in de
samenstelling van een werkgroepje vanuit de gemeente en vanuit het Platform om samen
tot een structurele oplossing te komen.
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De gemeente heeft verder contact met ons opgenomen om te vragen om medewerking bij
het controleren van stembureaus in de hele gemeente, het plaatsen van paaltjes in de
Raadhuisstraat en de looproute voor slechtzienden bij de Spil.
Het bestuur heeft bij het hoofdkantoor van Univé haar ongenoegen geuit over het feit dat
het kantoor gevestigd is op de eerste verdieping en er geen lift aanwezig is.
Ook PostNL heeft een brief ontvangen over de onduidelijkheid in de communicatie over het
opheffen van brievenbussen in Nieuwleusen.
Met de Trefkoele Plus is contact gezocht om in overleg te gaan over de veiligheid. Dit heeft
geresulteerd in een afspraak voor januari 2019.
Vanaf 25 mei is de wet op de privacy in werking getreden. Naar aanleiding daarvan is er door
het bestuur een privacyverklaring opgesteld. Deze is gepubliceerd op de website.
Bij de gemeente zijn o.a. aangekaart de strepen op het verbrede fietspad naar de stuw,
de personenlift bij de tandarts in Lemelerveld en de goederenlift, die als personenlift
gebruikt wordt bij het Witte Peerd.
Het jaarverslag wordt alleen nog maar digitaal verspreid.
Werkgroep Structureel overleg met de Participatieraad ( en soms de gemeente ).
Er zijn 3 bijeenkomsten geweest. Een verkennende bijeenkomst met alleen de
Participatieraad, een tweede bijeenkomst met de Participatieraad en een derde bijeenkomst
met de Participatieraad en de gemeente.
In overleg is afgesproken dat het Platform en de Participatieraad elkaar op grote lijnen
informeren. Meer praktische zaken worden direct aangekaart bij de wijkbeheerders. Het
Platform blijft vooral een signalerende en rapporterende functie houden.
Het Platform is een stichting met statuten en wil financieel onafhankelijk blijven.
Door de gemeente wordt kritisch gekeken naar de financiën. Overschotten aan subsidies
mogen niet opgepot worden.
Vooral de VN-resolutie over de inclusieve samenleving is een belangrijk punt van aandacht.
Aan dit onderwerp wordt in 2019 een apart overleg gewijd.
Verder is er gesproken over: het plein en de lift bij het gemeentehuis, onveilige
verkeerssituaties, de Beursvloer, de Spil, de stemlokalen, de Vechtdal-marketing app
ongehinderd, de Stoomfabriek, het moeilijk verkrijgen van vrijwilligers, een goederenlift, die
als personenlift gebruikt wordt, veiligheid Trefkoele Plus, Univé, tandarts Lemelerveld en het
plaatsen van voldoende gehandicapten parkeerplaatsen.
Bovenstaande onderwerpen komen ook aan de orde in de verslagen van het bestuur en de
BTB’s.
Werkgroep BTB Dalfsen-Hoonhorst-Oudleusen.
Vanuit de gemeente schuift de wijkbeheerder dhr. Koerhuis aan om opmerkingen
aangaande bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid te inventariseren. Zo mogelijk
biedt hij concrete oplossingen als het gaat om kleine, snel te verhelpen praktische
problemen; te denken valt hierbij aan overhangend en doorgroeiend groen, los liggende
tegels, gaten in het wegdek, plaatsing afvalcontainers.
Een voortgangslijst wordt gehanteerd om gerealiseerde zaken af te vinken.
We ervaren hierbij een goede en effectieve samenwerking.
Opmerkingen die van toepassing zijn op meer beleidsmatige zaken, zoals de inrichting van
het verkeersplan, het parkeerbeleid, de hellingshoek van trottoirs, de toegankelijkheid van
4

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 gemeente.
Wel ervaart de BTB dat op dit moment veel uit te voeren werkzaamheden afhankelijk zijn van
grotere structurele projecten, zoals de inrichting van het waterfront, het plein voor het
gemeentehuis en allerlei soorten van riolen- en wegenonderhoud.
Vanuit de BTB is daar begrip voor. Wel vindt de BTB dat er vooral wat betreft de inrichting
van het centrum, waterfront en plein voor het gemeentehuis prioriteit verleend dient te
worden aan de uitvoering van de werkzaamheden gezien de langdurige overlast voor mensen
met beperkingen.
Hoewel het VN verdrag aangaande de inclusieve samenleving al wel geratificeerd is maar
nog niet geëffectueerd - hetgeen inhoudt dat je nog geen concrete eisen kunt afdwingen hebben we ons gemeld bij een enkel bedrijf en instelling om kanttekeningen te plaatsen bij
hun bereikbaarheid en toegankelijkheid.
In dit kader hebben we meegewerkt aan een vraag van De Spil om de toegangsweg te
toetsen aan die bereikbaarheid en ook ligt er een verzoek vanuit de Trefkoele Plus om een
aantal zaken die samenhangen met toegankelijkheid en veiligheid te beoordelen.
Daarnaast ligt er een initiatief van de gemeente om de stemlokalen binnen de gemeente
samen met een lid van de BTB kritisch te bezien als het gaat om genoemde criteria.
Ook neemt een afgevaardigde van de BTB deel aan de werkgroep vanuit de gemeente die
zich zal gaan bezighouden met de inrichting van het waterfront en gemeenteplein.
Het is de bedoeling dat de BTB in 2019 zich zal gaan richten op de praktijk van het verdrag:
wat betekent de uitvoering van het verdrag voor de toegankelijkheid van de openbare
ruimte, instellingen, winkels en bedrijven?
Knelpunten BTB groep Dalfsen-Hoonhorst-Oudleusen.
De BTB zal zich intensiever moeten bezighouden met de wet- en regelgeving rond
bereikbaarheid en toegankelijkheid, wil zij een serieuze onderhandelingspartner zijn naar
instellingen, winkels en bedrijven.
Daartoe ontbreekt op dit moment de menskracht.
Voorop staat het goede contact met de gemeente in de persoon van dhr. Koerhuis.
Er is een voortdurende bereidheid mee te denken en daarnaast ook kritisch te kijken naar de
vragen en wensen vanuit de BTB groep.
We begrijpen dat ook hij is gebonden aan prioriteiten binnen het gemeentelijk beleid
aangaande onderhoud en aanleg.
Vooral het onderhoud aan trottoirs, wegen in de “oudere” wijken en het centrum laat in de
ogen van de BTB Dalfsen sterk te wensen over. De begaanbaarheid is er ondermaats
(voorbeeld: Ruitenborghstraat )
Werkgroep BTB Lemelerveld.
Dit jaar hebben we weer een aantal scholen bezocht in Lemelerveld voor de
scholenvoorlichting. Helaas hebben we na herhaalde pogingen geen antwoord gekregen van
de Willibrordus school in Vilsteren.
Onze bezoeken golden de Heilige Hartschool en de Heidepark school. Zoals ieder jaar was
het weer een leerzame ochtend voor de kinderen.
De bijeenkomst van de gemeente (21 november jl.) is bezocht over groenbeleving en
verkeersveiligheid van het Kroonplein.
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Kernpunt hierbij was dat de bewegingsvrijheid van de mensen met een beperking te klein is.
Het is er vaak te vol en er is weinig ruimte. Gemeente erkent het wel maar zet er alleen maar
meer fietsrekken neer. Verder onderneemt zij niets.
Gerard zit als BTB afgevaardigde in de werkgroep Veiligheid van PB.
De werkgroep Veiligheid heeft in verband met de veiligheid ook de situatie bij de fietsstraat
Ter hoogte van Makelaar Ten Broeke bekeken.
Nadat er 4 ongelukken zijn gebeurd, gaan de politie en de gemeente, na schouwen, de
situatie veranderen.
De lift van de tandarts boven het Kroonplein is onderzocht. De traplift blijkt zonder
assistentie onveilig te zijn. Een nieuwe traplift bleek te duur te zijn.

Knelpunten BTB groep Lemelerveld.
De ruimte rondom de COOP blijft een aandachtspunt
Werkgroep BTB Nieuwleusen.
De BTB Nieuwleusen heeft weer meegewerkt aan het organiseren van de scootmobielcursus samen met de Gemeente, SAAM WELZIJN, Veilig Verkeer Nederland en het Platform
Gehandicapten Dalfsen.
We bezochten de informatieavond van Plaatselijk Belang Nieuwleusen met B en W van de
Gemeente Dalfsen.
Enige leden van de BTB hielpen mee met de scholenvoorlichting in Nieuwleusen.
Een van de BTB leden vulde een enquête in van het Kruidvat betreffende de
klantvriendelijkheid en toegankelijkheid van dit filiaal.
De aanleg van een fietspad langs de Evenboersweg richting Staphorst is gestaakt wegens
meningsverschillen tussen de belanghebbenden. De fietsers, met name de schoolkinderen,
zijn nu de dupe van deze kwestie.
Univé Nieuwleusen is plotseling vertrokken uit Nieuwleusen en is in Dalfsen verder gegaan
in een kantoor op de bovenverdieping van Flynth zonder dat dit gebouw een lift heeft! Het
bestuur van het Platform heeft een brief gestuurd naar het hoofdkantoor.
Het KULTURHUS de SPIL is intussen geopend, een verrijking voor Nieuwleusen, maar de
gebruiksvriendelijkheid roept intussen wel vragen op, We hebben met een paar leden het
gebouw bekeken, en hier en daar wat punten opgemerkt. Op een vrijwilligersavond van
Saam was er bv, veel geluidsoverlast uit de sportzalen, zodat een deel van de aanwezigen bij
Saam daar veel overlast van ondervond. Het grootste knelpunt zijn de parkeerplaatsen, deze
zijn ver van het gebouw gesitueerd. Het is voor veel mensen hinderlijk om zo ver te moeten
lopen. Vooral ouderen en mensen die slecht ter been zijn klagen hierover en geeft het veel
ergernis. Er zijn natuurlijk wel officiële parkeervakken voor mensen met een beperking, maar
niet iedereen is in het bezit van een vereiste parkeerkaart. Met een medewerker van de
Gemeente zijn de stemlocaties in Nieuwleusen en Oudleusen bekeken en beoordeeld op
toegankelijkheid, Alleen de Spil leek minder geschikt, omdat de ruimte achter de bibliotheek
te klein is, en de hal minder geschikt is, omdat daar veel heen en weer gelopen wordt, en de
ruimte daarnaast gebruikt wordt door de scholen tijdens de pauzes, een van de kerken in
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de nabijheid van de Spil zou meer bruikbaar zijn als stemlokaal voor de verkiezingen in het
voorjaar.
Onderwerpen op de agenda voor 2019: Fietspad Evenboersweg/Min Kanlaan richting
Staphorst, grote verkeersdrukte vrijdagmiddag en zaterdag op de Grote Markt, de
parkeersituatie rond de Spil, de toegankelijkheid van Univé en de verkeerssituatie op de
Burg Backxlaan. De verkeersdrukte staat ook op het programma van de winkeliersvereniging.
Knelpunten BTB groep Nieuwleusen.
De werkgroep is op zoek naar vrijwilligers.
Werkgroep Scholenvoorlichting Uitgevoerde acties en behaalde resultaten.
Dit jaar hebben we in het voorjaar scholenvoorlichting gegeven op de Sjaloom in Ankum, De
Meele in Nieuwleusen, en Cazemierschool in Oudleusen. In de kern Dalfsen bezochten we
de Spiegel en De Bonte Stegge. In Lemelerveld bezochten we Heilighartschool en de
Heideparkschool. H. Cyriacusschool in Hoonhorst werd dit jaar ook weer bezocht.
In een video wordt ingegaan op de verschillende aspecten van “beperkt zijn”.
Ook is er een praktijkoefening waarbij de leerlingen zelf ervaren welke hindernissen je als
visueel en/of fysiek beperkte zoal kunt tegenkomen.
Knelpunten Scholenvoorlichting.
De heer Koller heeft aangegeven in september 2019 te willen stoppen met de
scholenvoorlichting. Hij is de coördinator. Er is nog geen vervanger.
In het najaar zijn een paar scholen doorgeschoven naar volgend jaar i.v.m. drukte op de te
bezoeken scholen. Het maken van een afspraak blijkt steeds meer een uitdaging door het
drukke programma op de betrokken basisscholen. Echter ervaren wij en de betreffende
scholen het nog steeds als zeer nuttig en leerzaam.
Werkgroep Voorlichtingsfilm.
Niets nieuws te melden.
Werkgroep PR en communicatie.
De website www.spgdalfsen.nl. is online.
Er is een webbeheerder dhr. Blaakmeer die in overleg en op afroep acties onderneemt.
Contact loopt via ankievvwijthmen@kpnmail.nl.
De gemeente heeft al een paar keer via de website contact gemaakt met het Platform.
Knelpunten Website.
Er was een knelpunt met de koppeling van de website aan het secretariaat. Dit is opgelost.
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Financieel overzicht
Inkomsten

0000.00

Uitgaven 2018
Werkgroep Scholenvoorlichting

232.51

Werkgroep BTB (Bereikbaarheid,
Toegankelijkheid, Bruikbaarheid)

197.15

Promotiemateriaal

118.10

Totaal
Nieuw tegoed

547.76
5410.01

Financieel gezien blijven we een gezonde stichting. De uitgaven lagen in 2018 opnieuw lager
dan het voorafgaande jaar. De Gemeente Dalfsen kent ons jaarlijks een afgesproken bedrag
aan subsidie toe. Sinds het afgelopen jaar werken we met een meerjarenbegroting. Dit is op
verzoek van de gemeente Dalfsen ingevoerd. Aangezien het voorgaande jaar een fors bedrag
aan subsidiegeld bleef liggen, is de hoogte van de subsidie fors aangepast. Een verrekening
met terugwerkende kracht moet echter nog worden gedaan waardoor we over 2018 nog
geen subsidie hebben mogen ontvangen. Dit zal worden verwerkt in de cijfers van 2019.
Lijst van afkortingen.
SPGD
stichting platform gehandicapten Dalfsen
BTB
bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid
WMO
wet maatschappelijke ondersteuning
WZL
wet langdurige zorg
WWB
wet werk bijstand
SKT
sociale kernteam
PGB
persoons gebonden budget
GVVP
gemeentelijk verkeers- en vervoerplan
VVN
veilig verkeer Nederland
KANS
kinderen anders naar school
OPT
op persoonlijke titel
TAVENO
tot algemeen vermaak en nuttige ontspanning
PCOB
protestants christelijke ouderen bond
SAAM Welzijn samenwerking van SWOL, Landstede Welzijn en SMON
Ledenlijst.
Algemeen
Per 1 januari 2018 was K. Nijland geen lid meer van de BTB Nieuwleusen.
In 2018 is M. Veltmaat lid van de BTB Dalfsen-Hoonhorst-Oudleusen overleden.
In de loop van 2018 heeft M. Overmars aangegeven geen lid meer te zijn van het Platform.
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Ze zijn niet vervangen.
Toegetreden tot het bestuur zijn G. Hullegie en B. Reehorst.
Leden SPGD en werkgroepen eind 2018.
Bestuur
F.
de Vries
voorzitter
opt
J.
van Rijswijk
vice-voorzitter
opt
A.
van Leeuwen
secretaris
Taveno
J.
Feenstra
penningmeester
opt
K.
Hofkamp
algemeen bestuurslid opt
G.
Hullegie
algemeen bestuurslid opt
B.
Reehorst
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
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
N.B. Leden uit de verschillende BTB werkgroepen verzorgen de scholen-voorlichting
aangevuld met de volgende personen: J. Braam, G. Hilgenkamp, R. Ekkelenkamp, H. Jutten,
T. Feijen, G. Binnendijk en I.v.d. Vecht.
Secretariaat:

Ankie van Leeuwen
Eikenlaan 18
7711 CE Nieuwegein
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