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Woord van de voorzitter
Het jaar 2011 was een jaar dat in het teken stond van ‘meedoen’.
Meedoen in de samenleving. Door de kerntakendiscussie van de gemeente zijn dit jaar
maatregelen genomen die het voor onze doelgroep moeilijker maken om te blijven
meedoen. Voor ons als stichting wordt het ook moeilijker gemaakt, maar wij blijven ons
inzetten voor de doelgroep. Wij hebben dit jaar een ‘Iedereen doet mee’- fair
georganiseerd met andere organisaties en dat was een succes. De mensen konden
meedoen aan wellness, hobby’s en beweging. Het meedoen van de Scozu groep die
weer van start ging; 30 deelnemers die 1 maal in de maand een toertocht maken in de
omgeving van Zutphen. De start van deze groep was dankzij Monuta Charity Fund een
fantastische dag met een boottocht. Het meedoen op de Scootmobieldag die jaarlijks op
de derde woensdag in april wordt gehouden bij de Born en op de Houtmarkt. Het
meedoen in de samenleving met betrekking tot de toegankelijkheid waar wij nog altijd
druk mee bezig zijn.
Het bestuur vond het een succesvol jaar; wij hebben allemaal heel veel gedaan en
iedereen heeft zich ingezet waarvoor onze dank.
Toch dreigen voor onze Stichting donkere wolken. De gemeente heeft te kennen
gegeven de basissubsidie voor kantoor en administratieve werkzaamheden stop te
zetten. De gemeente gaat blijkbaar niet meer meedoen vanaf 1 januari 2012. Het is voor
ons de vraag of door het wegvallen van de basissubsidie wij ons werk nog kunnen
voortzetten ondanks de mogelijkheid om bij de gemeente per project nog subsidie te
kunnen aanvragen. Als Stichting blijven wij evenwel alert op het beleid van de gemeente
betreffende onze doelgroep.
De samenwerking met diverse organisaties zoals: ZorgBelang Gelderland, Programma
VCP onderdeel van de CG- Raad, de gezamenlijk ouderenbonden, Sutfene, Sensire en
plaatselijke organisaties blijft van groot belang.
De Stichting heeft een jaarlijks overleg met de wethouder en de beleidsmedewerker van
de gemeente.
Alle leden van de Stichting hebben op hun gebied een training gevolgd om zo onze
adviezen en inzet nog meer te verbeteren.
De Gemeente betrekt ons bij alle projecten waarbij wij advies kunnen geven. De
projectleiders en architecten sturen ons hun plannen ter beoordeling toe zodat wij die
van advies kunnen voorzien wat betreft de toegankelijkheid.
Diverse projecten waarbij wij in 2011 betrokken waren:
Waterkwartier
Wmo
De Mars
De samenwerking met de gemeente is erg goed en er is regelmatig overleg met de
diverse ambtenaren, daardoor houden wij elkaar goed op de hoogte.
Wij hebben een aantal nieuwe actieve bestuursleden om ons werk nog beter uit te
voeren. Wij gaan de activiteiten met dezelfde inzet voortzetten in 2012 en zien onze
toekomst en die van onze doelgroep met vertrouwen tegemoet.
Voorzitter, mw C.W.B. van der Tuin
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Samenstelling Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken
In 2011 was de samenstelling als volgt:

mw C.W.B. van der Tuin

Voorzitter
Commissie WMO
Commissie P.R.
Commissie scootmobieldag
Werkgroep ‘Iedereen doet mee’-fair

hr D.T. Brouwer

Penningmeester
Ervaringsdeskundige
Commissie Scootmobieldag
Commissie Wmo
Werkgroep ‘Iedereen doet mee’-fair

hr H. Hartemink

1ste secretaris
Commissie bouw
Werkgroep Toegankelijkheid
Algemene leiding op kantoor

hr H. Hartman

Ervaringsdeskundige
Commissie Bouw
Werkgroep Toegankelijkheid

mw C. Mak

Werkgroep Toegankelijkheid
Commissie Wmo
Commissie Scootmobieldag

hr J.R. Moed

Ervaringsdeskundige
Werkgroep Toegankelijkheid
Commissie P.R.

hr G. v.d.Kort

Ervaringsdeskundige
Commissie Scootmobieldag
Commissie Scozu

hr E. Rossel

2de secretaris
Commissie P.R.
Commissie Wmo

hr J. Meessen

Aspirant-lid
Commisie Wmo

hr M. Brummelman

Aspirant-lid
Commissie Wmo
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Activiteiten van de Stichting

Wij hebben 11 keer vergaderd. De werkgroepen hebben daarnaast nog diverse keren
vergaderd om zo tot adviezen en activiteiten te komen.
Door de Stichting werden de volgende projecten in 2011 gerealiseerd:
-

Scootmobiel instructiedag
Tochten Scozu groep
Toegankelijkheidsonderzoek
‘Iedereen doet mee’-fair
Bijeenkomst Sociale Samenhang

De activiteiten waar wij als Stichting bij betrokken waren in 2011:
-

De Mars
Advisering op diverse bouwplannen
Overleg Stedendriehoek ZBG en Programma VCP
Waterkwartier
Bezoeken vergaderingen met ZorgBelang Gelderland
Bezoeken bijeenkomsten WWZ Panel
Aanwezig bij de commissie- en forumvergaderingen
Belangenbehartiging voor de RIBW, GGNet
Noordveen
Hart van de wijk
Debat Sociale Agenda Stedendriehoek
Dag van de Belangenbehartiging
Kerntakendiscussie gemeente
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Verslag van de secretaris.
2011 was een druk jaar voor onze stichting.
Er waren veel activiteiten op de verschillende terreinen van ons werkgebied.
Wij organiseerden een aantal evenementen waarbij ook enkele andere organisaties
betrokken waren; dit vergde coördinatie, veel overleg en vergaderingen.
Voor de activiteiten kregen wij als Stichting professionele ondersteuning van Zorgbelang
Gelderland en Programma VCP.
De contacten met deze organisaties verliepen hoofdzakelijk via ons kantoor.
De volgende werkzaamheden vonden op ons kantoor plaats:
- Verzenden uitnodigingen en andere stukken voor vergaderingen.
- Notuleren vergaderingen, uitwerken notulen en verzenden.
- Verwerken van post en e-mail en onderbrengen in administratiesysteem.
- Beantwoorden van post en e-mail.
- Regelen van bijwonen vergaderingen en symposia en cursussen door de leden.
- Verwerken van de verslagen van leden.
- Contacten onderhouden met andere organisaties.
- Alle relevante stukken onderbrengen in het archief.
- Regelmatig actualiseren van de website.
- Bijhouden van de administratie van de scootmobielgroep Scozu.
Om dit goed te kunnen doen moeten wij wel over goede faciliteiten beschikken.
Om alle activiteiten te ondersteunen hebben wij een kantoorruimte, een vergaderruimte
en ook computers met randapparatuur, internet en andere kantoorspullen nodig.
Onze huidige ruimte in de Leeuwerikweide voldoet hier prima.
Het afgelopen jaar waren geen vervangingen van computer en apparatuur nodig.
Door onze groeiende activiteiten neemt het administratieve werk toe. Dit maakte
noodzakelijk dat ons administratieteam versterkt werd. Het afgelopen jaar is de heer E.
Rossel benoemd tot 2e secretaris. De heer M. Brummelman is ons team komen
versterken. Daarnaast was er af en toe inzet van andere vrijwilligers.
Wij hopen dat we er in 2012 weer in slagen om alle geplande projecten op een goede
manier uit te voeren.

Secretaris, hr H. Hartemink
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Verslag van de penningmeester
Het jaar 2011 was een hectisch jaar voor de Stichting Platform Gehandicapten &
Chronisch Zieken. Er liepen diverse projecten door elkaar. De leden waren behoorlijk
druk.
Dankzij de financiële steun van de gemeente Zutphen konden wij de kosten voor huur en
bureau in de hand houden. Wij zijn de gemeente Zutphen dan ook dankbaar dat wij de
subsidie over 2011 nog mochten ontvangen. Daarnaast kregen wij voor diverse
projecten subsidie; voor de ‘Iedereen doet mee’- Fair kregen wij subsidie van Zorgbelang
Gelderland, Sutfene, GGnet, Sensire en de Reuma Patiënten Vereniging Zutphen e.o..
Het Monuta Charity Fund heeft subsidie gegeven voor de Scozu groep; hierdoor kon
deze groep het seizoen onvergetelijk starten met een boottocht.
De scootmobieldag werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van VVN afd. Zutphen.
Wij zijn deze geldschieters alle zeer dankbaar, want zonder deze gelden hadden wij dit
niet voor elkaar kunnen krijgen.
Wij kunnen dan ook met genoegen terug kijken op 2011 dat wij met een positief saldo
konden afsluiten.
Het positief saldo werd bij de reserves gevoegd. Dit is nodig omdat wij voor 2012 geen
basissubsidie van de gemeente Zutphen meer ontvangen. Het zal moeilijk worden om al
onze plannen in het nieuwe jaar te kunnen realiseren.
De bezuinigingen die overal om ons heen toeslaan dwingen ons om heel creatief te zijn.
Wij gaan in ieder geval het jaar 2012 met volle energie tegemoet.
Penningmeester, hr D. Brouwer
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Jaarwerkplan 2012
In april zal de scootmobielgroep ‘Scozu’ starten met zijn maandelijkse toertochten door
de omgeving van Zutphen.
Wij blijven samenwerken met en trainingen volgen van ZorgBelang Gelderland.
De Scootmobieldag is een jaarlijks terugkerend evenement dat regelmatig onze
aandacht zal vragen.
Wij zijn genoodzaakt om begin 2012 te verhuizen in verband met het stopzetten van de
subsidie van de gemeente Zutphen. Dientengevolge zijn wij op zoek naar sponsors en
donateurs.
Andere activiteiten waarmee wij ons bezig houden zijn:
Invalidenparkeerplaatsen
Stedendriehoek overleg met andere raden en platforms
Adviseren gemeente over de toegankelijkheid en bouwplannen in
onder meer de wijken Waterkwartier, De Mars en Noordveen
Contact Woningbedrijf ieder1,
Uitnodigen betrokken wethouders,
Adviseren bij nieuwbouwplannen van woningen betreffende de
toegankelijkheid
Aanbieden maatschappelijke stages via Stichting Perspectief
Zutphen
Deelnemen aan het WWZ- Panel
Contacten met Stichting Perspectief Zutphen
Contacten met de gezamenlijke ouderen bonden
Adviseren over het Wmo-loket
Adviseren gemeente over beleid betreft Wmo en gezondheid
Scootmobiel instructiedag 3de woensdag in april
Scozu groep
Toegankelijkheidsonderzoek
Organiseren conferentie Sociale Samenhang
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Commissie Bouw
Om optimaal in de samenleving te kunnen deelnemen is het voor mindervaliden van
groot belang dat de fysieke leefomgeving zo weinig mogelijk belemmeringen bevat.
De commissie Bouw geeft daarom zoveel mogelijk adviezen bij bouwplannen en daar
waar bouwplannen in voorbereiding zijn.
In 2011 hebben wij hiervoor diverse vergaderingen van de gemeente bijgewoond.
Wij nemen deel aan de Klankbordgroep De Mars waarvoor wij 2 vergaderingen hebben
bijgewoond.
De Stichting krijgt elke week via de gemeente een overzicht van alle aanvragen voor een
omgevingsvergunning en bekijkt de tekeningen op de toegankelijkheid die voor onze
doelgroep van belang zijn. Wij zijn bij alle nieuwbouw projecten betrokken.
In 2011 zijn de volgende projecten beoordeeld op toegankelijkheid voor mindervaliden:
bouwplannummer 20110247 het aanpassen van gebouw Ruimtezicht bij GGNet.
bouwplannummer 20110289 het bouwen van 15 patiowoningen.
bouwplannummer 20110451 het bouwen van 40 woningen met
perceelafscheidingen.
bouwplannummer 20110347 Spittaalstraat 81 te Zutphen.
Daarnaast hebben wij bij enkele winkelverbouwingen advies gegeven.
De commissie heeft in 2011 een basisdocument samengesteld waarmee snel een
beoordeling van een bouwplan kan worden gemaakt.
In onze adviezen benadrukken wij het toepassen van domotica.
Wij hopen de prettige samenwerking met de gemeente en het Woningbedrijf ieder1 te
vervolgen en zullen hen graag verder van advies dienen.
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Commissie Scootmobieldag
Op de derde woensdag in april was er weer de jaarlijkse Scootmobieldag. Het
programma bestond uit:
een theorieles door VVN Zutphen
een gehoortest bij Schoonenberg
een oogtest bij Pearle Opticiëns
een testrit door de winkel van Schuurman Schoenen
een behendigheidsparcours op de markt
een oefenrit door Zutphen’s binnenstad
een controle van de scootmobiel door Welzorg
Dit jaar waren 35 leerlingen van het Dalton College bij de organisatie betrokken vanuit
hun maatschappelijke stage. Wij kunnen van een geslaagde dag spreken, zowel ten
aanzien van de organisatie als van de kwaliteit van de deelnemers.
Er waren 30 aanmeldingen; enkelen hebben zich op afgemeld. De deelnemers waren in
het algemeen erg tevreden en gingen met een certificaat naar huis.
De werkgroep is in november weer bij elkaar gekomen om zich voor te bereiden op de
volgende Scootmobieldag. Via Stichting Perspectief Zutphen zal de maatschappelijke
stage voor de leerlingen geregeld worden. Voor het jaar 2012 zal een en ander
veranderen. Het behendigheidsparcours, de theorieles en het nakijken van de
scootmobielen zal in de tuinen van huize Sint Elizabeth plaatsvinden. De deelnemers
worden dan 1 op 1 begeleid gedurende de gehele middag.
De organisatie zal wederom in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Zutphen zijn.
Alle betrokkenen waren aanwezig en willen graag meewerken.
De Commissie is in 2011 6 maal bij elkaar geweest.
De Commissie is samengesteld uit de volgende organisaties:
Veilig Verkeer Nederland afd. Zutphen
EHBO
Schoonenberg gehoorspecialist
Pearle opticiens
De ergotherapeuten van Sutfene
Welzorg Deventer
Sutfene ( Sint Elizabeth)
als eindverantwoordelijke SPGCZ
Onze dank gaat uit naar Pearle Opticiëns, Schuurman Schoenen en Schoonenberg.
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Commissie SCOZU
Verslag van de SCOZU toertochten 2011.
Het was een mooie zonnige start van SCOZU op 11 mei 2011. Het begin van een nieuw
seizoen en deze eerste dag genaamd ,,Verwendag’ werd mogelijk gemaakt door
sponsoring van Monuta Charity Fund. Aanwezig waren de scootmobielers en het
voltallige bestuur van de Stichting PGCZ. Zij gingen de scootmobielers helpen om
heelhuids aan boord te komen. De boot was afgehuurd van de Nieuwe Aanleg in Almen.
Voor die tijd was er uitvoerig aandacht van de pers en de fotograaf van de Stentor. Toen
allen een plekje hadden gevonden was er koffie en cake en werd het kanaal opgevaren
richting het sluizencomplex in Eefde. Twee maal werd er geschut door de lage
waterstand, dat was een mooi gezicht. Tegen 13.00 uur werd een broodmaaltijd
geserveerd door het bestuur dat geweldig heeft geholpen het iedereen naar de zin te
maken. Later werd nog wat gedronken en om 15.30 uur werd weer aangelegd in de
haven van de Aanleg. Toen iedereen van boord was werd in een colonne huiswaarts
gereden langs het kanaal van Eefde naar de Lunette 3. Iedereen was erg dankbaar voor
deze mooie dag.
Verslag van de 2e toertocht op woensdag 15 juni 2011 naar Voorst en Bussloo.
Start bij de Lunette 3 naar de Hoven waar langs de IJssel werd gereden dwars door de
landerijen richting Voorst alwaar een koffie pauze werd gehouden tevens voor enigen
een sanitaire stop, na een paar regenbuien werd er toch doorgereden naar Bussloo en
vandaar uit naar Oeken binnendoor naar de Hoven en Lunette 3, ondanks de regenbui
een mooie toertocht.
Verslag van de 3e toertocht op woensdag 20 juli 2011 naar Brummen, Rhienderen en
Broek.
Een droge start van de toertocht en na enige tijd toch weer regen maar dat had geen
invloed op de stemming. Bij de Vrolijke Frans werd koffie gedronken en gelachen en
ondanks de regen werd een mooie tocht gereden waar allen van genoten hebben.
Verslag van de 4e toertocht op woensdag 17 augustus 2011 naar Brummen - Bronkhorst
- Baak.
Het weer was deze dag ons goed gezind met een beetje bewolking en zon gingen wij
van start richting nieuwe brug om in Cortenoever even een korte stop in te lassen voor
drinken en een mandarijn. Het ging nu richting van de pont Brummen – Bronkhorst waar
velen nog nooit waren geweest een mooie ervaring voor hen. De koffiestop was weer in
Bronkhorst en hierna ging de tocht verder over de dijk naar Baak toe en vandaar door
naar Wichmond en Vierakker en toen naar de Lunette terug een stralende dag met veel
zon en dankbare mensen.
Verslag van de 5e toertocht op woensdag 14 september naar Almen – Laren – Harfsen –
Eefde.
Op een mooie zonnige dag met veel wind gingen wij van start richting Warnsveld naar de
Lage Lochemseweg waar velen nog nooit geweest waren.Dat was plezierig en nu op
naar de 2e brug over het kanaal richting Laren en toen linksaf de Scheggertdijk op naar
de Nieuwe Aanleg voor koffie. De rit was gepland over de Kapelweg maar die was
afgesloten en de brug bij Eefde ook; zodoende werd over de Nieuwe Binnenweg naar
het landgoed van Huize de Voorst gereden en toen over de Voorsterallee terug naar de
Lunette waar we afscheid namen tot het volgende seizoen in goede gezondheid hopen
wij. Dit seizoen was in ieder geval zeer geslaagd.
12

We zien weer uit naar de lente van 2012.
SCOZU commissie bestaat uit: Ria Bakker, Wim Kanters, Esther Verbruggen, Ger van
der Kort.
SCOZU commissie vergadert ca. 4 x per jaar.
SCOZU deelnemers Wim Kanters en Ger van der Kort zetten de toertochten uit.
SCOZU deelnemers die deelnemen aan de toertochten, verschilt per tocht, gemiddeld 15
deelnemers.
Onze dank gaat uit naar het Monuta Charity Fund.
Esther Verbuggen en Ger van der Kort
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Commissie Wmo
Deze commissie heeft zich dit jaar bezig gehouden met WMO, ‘Sociale Samenhang’ en
de kerntakendiscussie van de gemeente.
Hierbij heeft de consulent van Programma VCP ons bijgestaan en van materiaal
voorzien.
Wij zijn naar alle bijeenkomsten geweest van de gemeente betreffende de
kerntakendiscussie. Onze grootste zorg gaat uit naar onze doelgroep die heel veel moet
inleveren. Er zal geen Wmo-raad meer zijn en wij verliezen onze subsidie van de
gemeente. Hierdoor zal er bijna geen inspraak meer zijn op het beleid van de gemeente
betreffende onze doelgroep. De mensen die gebruik maken van de Wmo moeten fors op
alles bijbetalen, zoals een eigen bijdrage voor de scootmobiel en rolstoel en een forse
verhoging van de invalidenparkeerkaart. Dit gaat van €30- naar € 250- per 5 jaar.
Daarnaast komen vanuit de overheid nog flinke lasten. Het is een stapeling van lasten,
de doelgroep zal dit zeker voelen en wij zijn van mening dat deze groep de dupe is van
de bezuinigingen. Daarom laten wij zeker namens deze groep onze stem horen.
Naar aanleiding van de kerntakendiscussie hebben wij op 23 september een ‘Sociale
Samenhang’ bijeenkomst georganiseerd met de bedoeling de sociale partners tot
samenwerking te laten komen. Daar is goed gehoor aan gegeven door :
Stg.Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken, Sutfene, GGNet, Dorpsraad
Warnsveld, Wmo-raad, Stichting Perspectief Zutphen, Sensire, Stichting MEE en
Programma VCP.
In een creatief-denken-sessie zijn wij tot de volgende conclusies gekomen:
De gemeente moet kijken naar de behoeften van de doelgroep en deze mee laten
participeren via een vertegenwoordiging in een adviesorgaan. Communicatie naar de
doelgroep en van de doelgroep naar de gemeente toe moet verbeterd worden. Burgers
en ondernemers moeten bij het beleid betrokken worden.
In april 2012 komt een vervolg. Wij nodigen dan de wethouder en raadsleden uit om
samen met maatschappelijke organisaties tot een goede oplossing te komen.
Wij zijn 2 maal naar bijeenkomsten geweest van de ‘Kanteling’ die door Programma VCP
werden georganiseerd.
Vanuit deze commissie heeft mevrouw Van der Tuin meegeholpen met het ontwikkelen
van het ‘Steekje los’ spel van ZorgBelang Gelderland. Dit spel is een groot succes, op de
‘iedereen doet mee’-fair van 12 november heeft iedereen kennis mogen maken met dit
spel.
Wij hebben 4 maal overleg gehad met medewerkers van GGnet over de cliënten in de
R.I.B.W., deze vallen vaak tussen wal en schip.
Mevrouw Van der Tuin heeft een training ‘Creatief denken’ gevolgd bij ZorgBelang
Gelderland.
Wij zijn bij het debat van de PvdA geweest en hebben daar onze zorgen goed aan het
licht gebracht.
De commissie heeft 3 maal vergaderd.
Wij zijn aanwezig geweest op bijna alle Forum- en Raadsvergaderingen.
Via ons netwerk blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
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Commissie P.R.
De P.R.-Commissie is in 2011 vooral bezig geweest met de toekomst van de SPGCZ.
Door het wegvallen van de gemeentelijke basissubsidie wordt deze toekomst bedreigd.
Na 1 januari 2012 wordt de Stichting genoodzaakt om op andere manieren aan
inkomsten te komen. Door middel van sponsoring en donatie hoopt de Stichting aan
inkomsten voor de basisvoorzieningen te komen.
De P.R.-Commissie heeft een sponsorbeleid vastgelegd.
Hierin staat onder andere vermeld wat de kosten zijn van sponsoring, de onderdelen
waarover sponsors mogen adverteren en voor hoe lang een contract wordt afgesloten.
Ook is het mogelijk dat de sponsors een banner op onze website plaatsen.
Voor meer informatie over ons sponsorbeleid kunt u mailen naar:
sponsor@platformgcz.com of zie onze website.
De P.R.-Commissie heeft ook een donatiebeleid vastgelegd.
Hierin staan de regels vermeld met betrekking tot donatie.
Zo kunnen donateurs een bumpersticker ontvangen of een bumpersticker en jaarverslag
ontvangen bij een donatie vanaf een bepaald bedrag.
Voor meer informatie over ons donatiebeleid kunt u mailen naar:
sponsor@platformgcz.com of zie onze website.
De P.R.-Commissie heeft deelgenomen aan een wedstrijd van ZorgBelang Gelderland.
Er moest een pitch gehouden worden over een activiteit van de Stichting. De tweede
prijs, een bedrag van €450, werd gewonnen. Deze werd uitgereikt tijdens een tvuitzending van TV Gelderland. Met dit bedrag hebben wij een nieuwe printer kunnen
aanschaffen. Onze dank gaat uit naar ZorgBelang Gelderland.
Omstreeks 1 november 2011 is de nieuwe website van de Stichting online gegaan.
De oude website op de belangenorganisatie.nl van Programma VCP vervalt helaas
na 1 april 2012.
Op de nieuwe website www.platformgcz.com vindt u onze laatste informatie: onze
activiteiten, samenstelling bestuur, commissies en werkgroepen. Verder is er aandacht
voor foto’s van de achterban, beschikbare informatie en links naar diverse instellingen.
Kortom neem een kijkje op onze nieuwe website.
De P.R.-Commissie heeft dit jaar 5 keer vergaderd.
Een aantal leden van de P.R.-Commissie heeft een training website gevolgd
bij Programma VCP.
Er zijn nieuwe flyers, visitekaartjes en bumperstickers gemaakt.
Op diverse bijeenkomsten zijn de nieuwe flyers en visitekaartjes uitgedeeld.
Met plezier melden wij dat Specsavers Zutphen onze eerste sponsor is geworden
waarvoor onze hartelijke dank.
Ook danken wij Jeroen van der Tuin en Jason Jeffers voor onze fraaie website.
Voor de recente informatie en activiteiten kunt u dus terecht op:
www.platformgcz.com
15

Werkgroep ‘Iedereen doet mee’-fair
Project op 12 november 2011
Iedereen ongeacht handicap of chronische ziekte, moet mee kunnen doen aan alles
binnen de maatschappij. De Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken te
Zutphen (SPGCZ), Sensire, Stichting Sutfene, RPV Zutphen e.o. en GGNet zijn gaan
samenwerken om een middag te organiseren waaraan iedereen mee kon doen met
bewegingsactiviteiten, ontspannen, wellness en informatie vergaren.
Het is belangrijk dat de patiëntenverenigingen en andere maatschappelijk organisaties
meer gaan samenwerken met bewegings- en ontspanningsprogramma’s voor hun leden
om zo tot een groter aanbod te komen. Om deze organisaties bewust te maken dat er
een doelgroep is waar ze hun activiteiten op kunnen richten, namelijk iedereen met een
chronische aandoening, handicap en beperking.
De werkgroep is in de voorbereiding 10 maal bijeen geweest en bestond uit 14
vrijwilligers. Op de dag zelf waren 80 vrijwilligers aanwezig.
Op zaterdagmiddag 12 november was de grote fair waar informatie te verkrijgen was en
waar iedereen mocht deelnemen aan iets van ontspanning en wellness. Deze middag
was op basis van inloop en was voor deelnemers gratis toegankelijk. De middag werd
opgevrolijkt door de theatergroep ‘Aan de lijn’. Deze groep heeft de wethouders vragen
gesteld betreffende de Wmo. Het publiek kon er op inspelen en deed dit ook.
Er waren ongeveer 200 personen gedurende die middag aanwezig.
De organisaties die in deze werkgroep zaten willen ook meewerken aan het ‘Sociale
samenhang‘ project van 2012.
Onze dank gaat uit naar Sutfene, Sensire, ZorgBelang Gelderland, RPV Zutphen e.o. en
GGNet.
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Werkgroep Toegankelijkheid
In 2009 heeft onze Stichting een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd in de
binnenstad van Zutphen. Het rapport van dit onderzoek “Hoe toegankelijk is Zutphen” is
in 2009 aangeboden aan wethouder Van Oosten.
Dit jaar werd een hernieuwde inspectie van de knelpunten in genoemd rapport tijdens de
periode februari/maart uitgevoerd. Na intern overleg werden de volgende conclusies
getrokken en aan de gemeente Zutphen opgestuurd.
1. Onduidelijk is wat de gemeente Zutphen met het rapport “Hoe toegankelijk is
Zutphen”(2009) heeft gedaan.
2. Om hierover duidelijkheid te krijgen moet overleg met de gemeente plaatsvinden.
3. Ook is overleg met de gemeente nodig over het gebruik van trottoirs voor
commerciële doeleinden in verband met de gewenste mobiliteit van
scootmobielers, rolstoelers en andere trottoirgebruikers.
4. Voor scootmobielers/rolstoelers is een vlakke strook in het wegdek of een vlak
trottoir, d.w.z. aflopend, een vereiste. Helaas mankeert dit op Zaadmarkt,
Groenmarkt, Houtmarkt, Bornhovestraatje en Proosdijsteeg. Ook werden losse
stenen op de Groenmarkt en Houtmarkt aangetroffen, hetgeen onderhoud nodig
maakt.
5. Daarnaast is speciale aandacht nodig voor de volgende knelpunten:
-Martinetsingel, een grote hobbel op het wandelpad nabij de Drogenapstoren.
-Kruispunt Martinetsingel, Spittaalstraat en Pelikaanstraat, markeringen van
visueel gehandicapten ontbreken.
-Pelikaanstraat, halverwege is een oprit nodig (bij ’t Oude Melkhuys).
-Parkeerplaats ’s Gravenhof, ook het gedeelte voor invaliden is bestraat met rode
keien.
Op 07-04 is op het gemeentehuis een ontmoeting met een woordvoerster geweest,
helaas ontbrak de betreffende ambtenaar. Er is dan ook geen overleg geweest. Wel
kwam op een gegeven ogenblik van de kant van de gemeente een lijst met 18 locaties
op tafel. Daarbij werd aangegeven wat niet een probleem was, wat er was gedaan en
waar niets aan te doen was. Na enig aandringen mochten wij de lijst meenemen.
Inmiddels is de toezegging gekregen, dat de Stichting wordt uitgenodigd voor advies
voor het gemeentelijk handboek voor inrichting van de openbare ruimte met daarna 1
keer per jaar overleg over de gang van zaken.
Door vertraging bij de gemeente is het advieswerk nog niet begonnen.

Toekomstvisie: Te overwegen valt het begrip toegankelijkheid in ruime zin niet te
beperken tot bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid, uitgankelijkheid,
behulpzaamheid en sanitaire voorzieningen, maar het uit te breiden tot producten,
diensten, internet en andere informatiebronnen. Deze zaken moeten voor iedereen,
inclusief mensen met een fysieke beperking, toegankelijk zijn.
Een artikel in de Stentor van 22-10-2011 wijst er op, dat het Gehandicaptenplatform
Berkelland hiervoor al gekozen heeft.
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Verslag ZorgBelang Gelderland en Programma VCP
De Stichting heeft bijna wekelijks contacten met ZorgBelang Gelderland en Programma
VCP in de vorm van trainingen, bijeenkomsten en in de vorm van regionaal overleg.
De volgende bijeenkomsten zijn door onze leden bezocht:
- Nieuwjaarsreceptie ZBG
- Wmo – De kanteling
- Manifestatie ZBG
- Regio bijeenkomsten Stedendriehoek overleg met VCP
- Alliantiedag
- Second opinion
- Beurs ZorgTotaal
- Het Achterhoeks Netwerk
- Presentatie ZBG en SBOG over stopzetting subsidie provincie Gelderland
De trainingen die onze leden gevolgd hebben:
- Training voor pitchers
- Excel
- Training website bij Programma VCP
- Steekje los bij ZBG
- Creatief denken bij ZBG
Onze dank gaat uit naar de afdeling “Potje met geld” van ZorgBelang Gelderland.
Daardoor konden wij in belangrijke mate de volgende projecten realiseren:
- “Iedereen doet mee”-fair
- Prijs voor de pitch
- Scozu
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Toekomstvisie 2012
Vanaf 1 januari 2012 ontvangt onze Stichting geen basissubsidie van de gemeente
meer. Dat betekent dat we op een andere manier inkomsten moeten verwerven voor de
administratiekosten en huisvesting. Dientengevolge zullen wij in 2012 actief aan de slag
gaan om sponsors en donateurs te werven. De kosten zullen omlaag moeten en daarom
zijn wij ook op zoek naar goedkopere kantoorruimte.
De provincie en de rijksoverheid bezuinigen heel sterk op ondersteuning van
belangenbehartigers waardoor de professionele ondersteuning die wij kregen van ZBG
en programma VCP aanzienlijk vermindert. Dat zal ons werk er niet gemakkelijker op
maken. Wij zullen zelf meer onderzoek moeten gaan doen over wetgeving en advisering.
Juist nu is belangenbehartiging belangrijk omdat een aantal taken van de rijksoverheid
wordt overgeheveld naar de gemeenten en er gelijktijdig bezuinigingen doorgevoerd
worden. Hierdoor verandert veel voor mensen die afhankelijk zijn van voorzieningen.
Onze commissie WMO en beleid wil daarom een overlegvorm tot stand brengen tussen
de gemeente en vertegenwoordigers van vragers en aanbieders van voorzieningen en
zorg.
In 2012 gaan we ook weer een Scootmobieldag organiseren in samenwerking met VVN;
dit jaar zal deze bij huize St Elisabeth gehouden worden.
De scootmobielgroep Scozu gaat weer 6 toertochten door de omgeving van Zutphen
organiseren.
De commissie Bouw gaat door met adviseren bij bouwprojecten.
De commissie P.R. gaat verder met de nieuwe website uit te bouwen tot een
informatiebron voor de achterban.
De werkgroep Toegankelijkheid onderzoekt verder hoe de toegankelijkheid van de
openbare ruimte en gebouwen verbeterd kan worden.
Ook willen wij het komende jaar veel overleg hebben met andere organisaties die met
onze doelgroep te maken hebben om de hulp voor deze mensen zo goed mogelijk te
coördineren en de kosten van voorzieningen naar draagkracht te verdelen.
Wij zullen ons als Stichting blijven inzetten voor een samenleving waarin de 15 procent
mensen met een beperking volwaardig kunnen participeren.
Vanaf nu hopen wij te kunnen rekenen op bijdragen van sponsors en donateurs om het
voortbestaan van de Stichting met zijn doelstellingen en projecten te realiseren.
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Verklaring van de afkortingen
SPGCZ

Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

PR

Public Relations

SBOZW

Stichting Bonden Ouderen Zutphen Warnsveld

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WWZ

Wonen, Welzijn en Zorg

CG- RAAD

Chronisch zieken & Gehandicaptenraad.

ProgrammaVCP

Versterking Cliënten Positie

SCOZU

Scootmobielgroep Zutphen

ZBG

ZorgBelang Gelderland

RPV

Reuma Patiënten Vereniging

GGZ

Geestelijke Gezondheid Zorg

RIBW

Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen

DB

Dagelijks Bestuur

GGNet

Geestelijke Gezondheid Net

GGD Gelre-IJssel Geneeskundige Gezondheid Dienst
VVN

Veilig Verkeer Nederland

EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken
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