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Bestuurslid nu ook politiek actief
Onze voorzitter, Danny Rombouts, heeft besloten zich kandidaat te stellen voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Hij doet dit voor PvdA-GroenLinks Zuidplas.
Naast de aangewakkerde ambitie om een brug te vormen tussen inwoners en de
politiek in Zuidplas wil Danny op deze wijze ook politiek de belangen van mensen met een
beperking behartigen. Hij staat op de zesde plek op de kieslijst van PvdA-GroenLinks.
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7 december:
Dag van de vrijwilliger
Op 7 december is het de dag van de vrijwilliger. Zonder
vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Dit geldt
zeker ook voor onze stichting. Wij danken onze vrijwilligers
voor hun belangeloze inzet voor het PGCZ en toegankelijke en
inclusieve gemeenten waarin mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen.
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Leerlingenvervoer Waddinxveen met
touringcars
Vanaf het moment dat wij kennis namen van het voornemen van Connexxion om, met toestemming van de
gemeente Waddinxveen, kwetsbare kinderen, die gebruik maken van het leerlingenvervoer, te gaan
vervoeren met touringcars, hebben wij ons hard gemaakt om dit niet te laten gebeuren. Na een brief aan
het college van Burgemeester en Wethouders, op 9 september, heeft een gesprek plaatsgevonden met
wethouder Schippers en haar beleidsmedewerker. Dit leidde niet tot verandering in de onwenselijke en
onveilige wijze waarop de kinderen naar school worden gebracht. Op 9 oktober hebben we daarom een
brief gestuurd aan Connexxion, de verantwoordelijk vervoerder. Helaas ook zonder resultaat.
De regelmatige contacten met inmiddels wanhopige ouders, zich zorgen makend over de veiligheid en het
welzijn van hun kinderen, heeft ons ertoe bewogen de kinderombudsman te benaderen. In samenwerking
met de kinderombudsman hebben we op 5 november wederom een brief gestuurd aan alle betrokken
partijen teneinde een einde te maken aan deze wijze van vervoer waarvan wij van mening zijn dat deze in
strijd is met de rechten van het kind. Inmiddels hebben wij op onze brief aan het college een inhoudelijk
antwoord mogen ontvangen. Dit antwoord leidt echter niet tot vertrouwen dat de situatie snel zal
verbeteren. Wij zullen blijven strijden voor de veiligheid en het welzijn van deze kwetsbare groep kinderen
en hun ouders. Wij beraden ons op verdere stappen. We komen dan ook graag in contact met betrokken
ouders die we nog niet hebben gesproken.
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Bushaltes Zuidplas

Via niet-officiële kanalen is ons bekend geworden dat het door gemeente Zuidplas en het PGCZ gezamenlijk
ontwerpen van een toegankelijke bushalte om als blauwdruk te fungeren voor andere bushaltes in de
gemeente niet langer in de plannen van de gemeente voorkomt. Zij zullen een projectleider gaan aanstellen
voor de bushaltes in de gemeente. Dit hadden wij uiteraard graag van de gemeente zelf gehoord. Wij zullen
een uitnodiging van de bewuste projectleider afwachten.
Bij de herinrichting van de Moerkapelse Zijde in Moerkapelle is weer gebleken dat hulp bij het ontwerpen
van toegankelijke bushaltes een noodzaak is. Ook de eerder aangekaarte bushaltes waaronder de
Rozenstraat in Zevenhuizen en de Bospolderstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn nog steeds niet
aangepast zodat zij nog altijd niet toegankelijk zijn. Naar aanleiding van gesprekken met medewerkers van
de gemeente kunnen we melden dat er met ons gezamenlijk een document is opgesteld met eisen waaraan
een toegankelijke bushalte dient te voldoen. Dit document zal voortaan bij elke herinrichting worden
gebruikt.
Ook worden alle 79 bushaltes in Zuidplas in kaart gebracht en bepaald wat nodig is om deze toegankelijk
te maken. Wij zijn blij met deze ontwikkeling en zullen hierin samen optrekken met de medewerkers van de
gemeente.

Verzoek tot ondertekening convenanten
hulpmiddelen
Op 3 november hebben wij door middel van een schriftelijk verzoek de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas
verzocht het convenant hulpmiddelen te ondertekenen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
website van Ieder(in).
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Opzeggen vertrouwen college Zuidplas

Als belangenbehartiger streven wij een constructieve samenwerking met alle belanghebbende partijen na.
Met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas hebben we dit dus ook altijd
gedaan. In de loop van dit jaar bleken echter toezeggingen niet te worden nagekomen op diverse, voor onze
achterban, zeer belangrijke dossiers. Daarnaast werden brieven van ons platform aan het college niet
altijd inhoudelijk, te laat of zelfs niet beantwoord. Daarom hebben wij het besluit genomen om de
samenwerking met het huidige college per 8 oktober te beëindigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van
22 maart 2022 zullen wij met een nieuw college weer in gesprek gaan om een constructieve
samenwerking te bewerkstelligen. Op ambtelijk niveau en met de gemeenteraad hebben wij de
samenwerking onveranderd gecontinueerd. Inmiddels hebben wij het college uitgenodigd voor een gesprek
waarin wij deze impasse hopen te doorbreken.
Onderstaand het persbericht van vrijdag 8 oktober.

Persbericht
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken streeft te allen tijde een constructieve en positief kritische samenwerking na met de
gemeenten waarin zij actief is. Vanaf dag 1 hebben wij daarom de samenwerking gezocht met het college van Burgemeester en
Wethouders in de gemeente Zuidplas.
In diverse dossiers en projecten heeft intensief overleg plaatsgevonden met verantwoordelijk wethouders. Helaas moeten wij concluderen
dat de informatie die wordt verstrekt niet altijd volledig of juist is, brieven te laat of niet beantwoord worden en toezeggingen niet worden
nagekomen.
Hierdoor blijven veel, voor onze achterban, zeer belangrijke projecten stil liggen. Zoals de toegankelijkheid van de bushaltes en de lokale
inclusie agenda in Zuidplas.
Ook de wijze waarop het college heeft gehandeld inzake de Huishoudelijke Hulp Toelage heeft bij ons voor grote verbazing en teleurstelling
geleid.
Ook diverse casussen van onze achterban hebben wij onder de aandacht gebracht van verantwoordelijk wethouders. Ook hier zijn
toezeggingen aan deze mensen meermaals niet nagekomen.
De wijze waarop dit college haar collegeprogramma uitvoert, waar het inwoners met een handicap of chronische ziekte en hun
mantelzorgers betreft, is voor het PGCZ niet te begrijpen.
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Om bovenstaande redenen zeggen wij, het PGCZ, het vertrouwen op in het huidige college van Burgemeester en Wethouders.
Wij zullen daarom de samenwerking met dit college staken en na de gemeenteraadsverkiezingen, met een nieuw college, weer de
constructieve samenwerking zoeken.
Met de gemeenteraad werken wij prettig samen en dit zullen wij daarom wel continueren.
Het bestuur van Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

Oktober participatiemaand
Waddinxveen
Tijdens de oktober-participatiemaand zijn wij door de gemeente
Waddinxveen onder de aandacht gebracht via hun social media
kanalen. Helaas konden wij door omstandigheden niet deelnemen
aan de weekmarkt.

4de Corona-onderzoek:

mensen met een beperking willen striktere
coronaregels
Bericht van Ieder(in)
Mensen met een beperking of chronische ziekte worden nog steeds extra hard getroffen
door de coronapandemie. Ze voelen zich vaak onveilig op plekken waar ze met anderen in
contact komen. Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in) onder ruim 1700 mensen met een
chronische aandoening of beperking.
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Meldpunt ZO

Ondervindt u problemen met de dienstverlening van Stichting ZO! en loopt u hierdoor vast in uw hulpvraag?
Dan vragen wij u dit met ons te delen. We gebruiken de casuïstiek volledig anoniem.
Ook positieve ervaringen vernemen wij uiteraard graag.
Deel uw verhaal met ons via info@pgcz.nl of via het contactformulier op www.pgcz.nl.

Aanpassingen Polderdreef in Nieuwerkerk
aan den IJssel

Naar aanleiding van ontvangen signalen en onze bevindingen tijdens een schouw van de Polderdreef zijn
onlangs door de gemeente aanpassingen gedaan. Echter constateerden wij bij een nieuwe schouw dat de
aanpassingen nog niet hebben geleid tot een verbetering van de toegankelijkheid. We hebben dit kenbaar
gemaakt aan de verantwoordelijk ambtenaar. Zij erkende dat de werkzaamheden niet naar behoren zijn
uitgevoerd. Er worden nu nieuwe tekeningen gemaakt waarna alsnog de juiste aanpassingen zullen worden
gedaan.

Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers
aangepast

Bericht van Ieder(in)
De code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is herzien en gaat in per 1 januari 2022. De code is zo
aangepast dat ook mensen met een niet gecertificeerde rolstoel veilig vervoerd kunnen worden.
Lees op de website van Ieder(in) meer over deze aanpassing: Code VVR aangepast per 1 januari 2022
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Herinrichtingen in Waddinxveen
Op verzoek van de gemeente Waddinxveen hebben wij op basis van tekeningen en ter plaatse adviezen
gegeven op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een handicap of chronische ziekte voor de
komende herinrichtingen van De Wadde, Beethovenlaan en Zuidkade.

Blog Yvonne Balvers

Vooraf inhalen
Het sluipt erin. Dat ‘sluipen’ is echt de beste term. Het komt langzaam en
onopgemerkt. Er gaat dreiging vanuit.
Wat er dan insluipt? Aanpassingen, groeiende beperkingen, kleine oplossingen
voor dingen die je niet meer kunt. En dat heeft gevolgen voor je dagelijkse
gedrag. Lees verder op EvenYvonne.nl.

HHT regeling- op tijd verlenging aanvragen
Bericht uit de nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg
Mantelzorgers kunnen weer een aanvraag indienen voor verlenging van de huishoudelijke hulp via de HHT
regeling. HHT staat voor Huishoudelijke Hulp Toelage. Per adres wordt één voucher voor HHT afgegeven.
Het aantal uren is maximaal 26 uur per jaar, naar eigen behoefte in te plannen. De bijdrage die de
mantelzorger betaalt ligt rond de €5,- per uur. Het formulier voor 2022 is op te vragen via info@stzo.nl of
mantelzorg@stzo.nl
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Verzoek tot aanpassing
gehandicaptenparkeerplaatsen
Op 14 november hebben we de afdeling verkeer van de gemeente
Waddinxveen een brief gestuurd met de vraag om noodzakelijke
aanpassingen te doen aan de gehandicaptenparkeerplaatsen bij de Plus in
de wijk Zuidplas. Op verzoek van een inwoner hebben wij daar een schouw
uitgevoerd. Wij zijn van mening dat de inrichting van deze
gehandicaptenparkeerplaatsen niet aan de geldende eisen voldoet en niet
bijdraagt aan een optimaal gebruik door mensen die hier op aangewezen
zijn.

Maak werk van toegankelijke en betaalbare
woningen voor iedereen
Bericht van Ieder(in)
Half november besprak de Tweede Kamer de woonbegroting. Voor veel mensen in Nederland is de
woningmarkt niet toegankelijk. En dat geldt zeker voor mensen met een beperking of chronische ziekte die
op zoek zijn naar een toegankelijke en betaalbare woning. Ieder(in) vraagt daarom aan de Tweede Kamer de
woonbegroting aan te passen.
Lees op de website van Ieder(in) welke aanpassingen in de woonbegroting zij voorstellen.
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Brieven HHT, Leerlingenvervoer en
Stichting ZO! Zuidplas
Naar aanleiding van vele verontrustende signalen en ontwikkelingen hebben wij brieven gestuurd aan het
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas. Deze brieven gaan over de volgende
onderwerpen:
• De, naar onze mening, niet uitgevoerde motie betreffende de Huishoudelijke Hulp Toelage door
wethouder De Haas en het uitblijven van oplossingen voor inwoners die hierdoor in de problemen zijn
gekomen. Ook het niet nakomen van eerder gedane toezeggingen van wethouder De Haas waren
aanleiding om nogmaals een brief te sturen.
• De vele klachten die ons bereiken met betrekking tot het leerlingenvervoer, door het college
steevast afgedaan als opstartproblemen. Kwetsbare kinderen, gebaat bij structuur en veiligheid,
worden vervoerd door steeds andere chauffeurs, komen te laat op school en zitten te lang in het
voertuig.
• De zeer verontrustende signalen die wij binnen krijgen over de lange wachtlijsten, het ontbreken van
maatwerk en het doorsturen naar de huisarts door Stichting ZO!
Het college heeft besloten om deze drie brieven over, voor onze achterban, van zeer groot belang zijnde
onderwerpen af te doen met een beantwoording van één brief van anderhalf kantje. In deze beantwoording
worden wederom diverse, door ons gestelde, vragen niet beantwoord. Daarnaast verwijst het college onze
achterban met al hun problemen naar Stichting ZO! Ze moeten zich daar maar melden om geholpen te
worden.
“In uw brieven geeft u aan dat u meerdere verontrustende signalen heeft ontvangen. Wij nodigen
betreffende hulpvragers uit om in contact te komen met Stichting ZO! (ZO!) om de signalen kenbaar te
maken. Dit kan door telefonisch, per brief of per mail contact op te nemen.” Hiermee lijkt onze angst
waarheid te zijn geworden en wordt Stichting Zo! door het college gebruikt om de problemen van
kwetsbare inwoners af te schuiven. Het is sowieso niet zo chique om mensen met acute multidisciplinaire
problematiek te verwijzen naar een organisatie die slecht bereikbaar is, waar men op een lange wachtlijst
terecht komt en waar men weer wordt doorverwezen naar de huisarts. Wij blijven daarom oproepen tot
het zo snel mogelijk wegwerken van de wachtlijsten en het leveren van maatwerk aan gezinnen die anders
in nog grotere problemen terecht komen.
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Dag van de mantelzorger

10 november was de dag van de mantelzorger. Ook wij willen alle mantelzorgers bedanken voor hun
grenzeloze en belangeloze inzet voor de hulpbehoevenden om hen heen.

Zorgverzekering
Bericht uit de nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg
Het overstapseizoen staat weer voor de deur! Houd jij de verzekering die je in 2021 ook had of overweeg
je van verzekering te veranderen?
Ben je mantelzorger en wil je vergoedingen voor mantelzorgers meenemen in je keuze voor een aanvullende
verzekering?
Onderzoek bij overstappen:
• Welke vergoedingen zijn er eigenlijk voor mantelzorgers?
• Wat houden deze vergoedingen in?
• Wijzigingen in vergoedingen voor mantelzorgers in de aanvullende verzekeringen in 2022
Lees hier het artikel van de Consumentenbond.
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Herinrichting Moerkapelse Zijde

Nadat wij in de voorbereidende fase door de projectleider betrokken waren bij de herinrichting van de
Moerkapelse Zijde in Moerkapelle, waren onze verwachtingen van deze herinrichting hoog. Wij hebben
diverse adviezen gegeven op het gebied van toegankelijkheid op de bewuste locatie. Zowel aan de hand van
de tekeningen, als op locatie hebben wij aangegeven wat er nodig is om daadwerkelijke toegankelijkheid te
bewerkstelligen.

Met name voor de bushaltes op deze locatie hebben wij aangegeven hoe deze dienden te worden
gerealiseerd dan wel aangepast om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Nadat de
Moerkapelse Zijde enkele weken afgesloten was geweest werden wij eind oktober gevraagd om ter plaatse
te komen schouwen teneinde het project te kunnen opleveren. Hetgeen wij aantroffen tijdens deze schouw
is betreurenswaardig. Inmiddels hebben we gesprekken gevoerd met de verantwoordelijk projectleider en is
ons toegezegd dat de nodige aanpassingen zullen worden uitgevoerd.
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Onafhankelijke cliëntondersteuning
Voor een project waar wij mee bezig zijn horen wij graag wat uw ervaringen zijn met onafhankelijke
cliëntondersteuning in de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas. Wordt u bijvoorbeeld gewezen op mogelijke
onafhankelijke cliëntondersteuning na het stellen van uw hulpvraag bij de gemeente. Weet u waar u
hiervoor terecht kunt. Maakt u gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning en waarom wel of niet? En
uiteraard zijn wij ook erg benieuwd naar uw ervaringen met deze vorm van ondersteuning en de
beschikbaarheid en kwaliteit hiervan. Wij stellen het erg op prijs als u uw bevindingen met ons deelt via
info@pgcz.nl.

Lobbysucces: Studenten met beperking
krijgen overal dezelfde toeslag
Bericht van Ieder(in)
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen vanaf 1 april 2022
overal dezelfde studietoeslag. Mede dankzij de actie #PakJeToeslag hebben GroenLinks en de PvdA een
wetswijziging voorgesteld. Een meerderheid in de Tweede Kamer en demissionair staatssecretaris
Wiersma steunen deze wijziging. Ieder(in) is blij met de wetswijziging, maar ziet ook nog verbeterpunten.
Lees op de website Ieder(in) meer over dit lobbysucces
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Algemene informatie
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken
Website:
E-mailadres:

www.pgcz.nl
info@pgcz.nl

K.v.K. nummer 41174236

Contactinformatie
Correspondentieadres:

Beatrixlaan 58
2751 XZ MOERKAPELLE

Telefoonnummer:

06-53 70 51 07

E-mailadres:

bestuur@pgcz.nl

Social Media
https://www.facebook.com/PGCZWZ/
https://twitter.com/pzuidplas
https://www.instagram.com/pgcz.wz/
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