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Touringcars leerlingenvervoer Waddinxveen
in de ban

Wat een goed nieuws kregen we maandag 10 januari te horen! De touringcars die in Waddinxveen werden
ingezet voor het leerlingenvervoer waren per direct vervangen voor de normale taxibusjes. Wat zijn wij blij
voor de kinderen en hun ouders dat aan deze zeer onwenselijke situatie een einde is gekomen.
Wel zijn wij het gesprek nog aangegaan met de verantwoordelijk beleidsmedewerker van de gemeente
Waddinxveen. Insteek van dit gesprek was achterhalen hoe het zover heeft kunnen komen en hoe dit in de
toekomst voorkomen gaat worden. We hebben bevestigd gekregen dat de betrokken ouders geen eigen
bijdrage in rekening wordt gebracht over de periode dat de touringcars zijn ingezet. Wij hebben
aangedrongen op het vergoeden van extra kosten die betrokken ouders eventueel hebben moeten maken,
betere communicatie naar ouders en bij een nieuw verzoek van de vervoerder tot het inzetten van
touringcars dit te weigeren. Ook hebben wij een gesprek aangevraagd met de verantwoordelijken van de
vervoerder. Wij verwachten op korte termijn een reactie op de door ons aangehaalde punten.

ReumaNederland zoekt dringend
collectanten!

Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben reuma. Zoveel mensen die wel willen, maar niet moeiteloos
kúnnen meedoen in de maatschappij. Voor de ontdekking van nieuwe behandelingen is veel kostbaar
onderzoek nodig. Daarom gaat ReumaNederland collecteren tussen 21 en 26 maart 2022. In veel
plaatsen hebben zij dringend collectanten nodig. Doet u mee? U helpt hen enorm met een paar uur van
uw tijd. Aanmelden kan via deze link op de website van ReumaNederland.
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Onderzoek Onafhankelijke Cliënt
Ondersteuning (OCO) Zuidplas
Het onderzoek dat de gemeente Zuidplas doet in het kader van het koplopertraject Onafhankelijke Cliënt
Ondersteuning (OCO) brengen wij graag bij u onder de aandacht. Wij willen u dan ook vragen aan dit
onderzoek mee te doen. Dit is namelijk een goed voorbeeld van “niet over ons, maar met ons”.

Oproep: Hoe kunnen wij de ondersteuning verbeteren? Denk mee!
De gemeente Zuidplas wil de ondersteuning in haar gemeente verbeteren. De onafhankelijke
cliëntondersteuner is daarbij heel belangrijk. Een onafhankelijke cliëntondersteuner biedt bijvoorbeeld een
luisterend oor en wijst de weg naar hulp. De onafhankelijk cliëntondersteuner ondersteunt ook in het
aanvragen van hulp. Wij willen dat de onafhankelijke cliëntondersteuning de inwoners van de gemeente
Zuidplas goed ondersteunt.
Om de onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren, wil de gemeente Zuidplas beter in beeld krijgen
waar inwoners behoefte aan hebben. Daarom gaat de gemeente graag met u in gesprek. U hoeft hiervoor
niet te weten wat onafhankelijke cliëntondersteuning is. Het gesprek gaat bijvoorbeeld over uw wensen en
behoeften bij ondersteuning vanuit de gemeente of andere organisaties.
Bij interesse kan u contact opnemen met Danique Huffels, beleidsadviseur bij de gemeente Zuidplas.
Dit kan door een mail te sturen naar danique.huffels@zuidplas.nl of te bellen naar 06 – 18 61 22 49.

Huisvestingswet:
geen voorrang voor bepaalde beroepsgroepen
Bericht van Ieder(in)
Voor mensen met een beperking of chronische ziekte is het lastig om een betaalbare, toegankelijke woning
te vinden. Een voorgenomen wetswijziging waardoor gemeenten aan bepaalde beroepsgroepen voorrang
kunnen geven voor sociale huurwoningen, maakt dat hun kansen nog verder afnemen. Dat is onwenselijk en
Ieder(in) pleit er daarom voor om deze wetswijziging niet door te voeren.
Op de website van Ieder(in) leest u hierover meer.
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Blijf op de hoogte!

Het PGCZ behartigt de belangen van mensen met een beperking zowel individueel als
collectief door het creëren van bewustwording bij, en samenwerking en overleg met,
de gemeente en belanghebbende organisaties en instanties.
Heeft u onze website al gevonden? Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram
voor actuele informatie! Het PGCZ brengt zes keer per jaar een nieuwsbrief uit.
Wilt u de nieuwsbrief vers van de pers ontvangen?
Meld u dan nu, kosteloos en vrijblijvend, aan als vriend van de stichting!

Onzekerheid voor passagiers met
complexe rolstoel
Bericht van Ieder(in)
In de Code Veilig Vervoer Rolstoelen staat niet meer dat alleen stoelen met een ISO-certificering veilig
vervoerd kunnen worden. Dit is in theorie een verbetering, want complexe aangepaste rolstoelen krijgen
niet altijd een ISO-certificering. Maar de code geeft helaas grote onzekerheid voor passagiers met een
complexe aangepaste rolstoel: wat als de chauffeur je om veiligheidsoverwegingen niet meeneemt?

Meld als je geweigerd wordt

Ieder(in), Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekten Nederland en seniorenorganisatie KBO-PCOB
praten met vervoerders en rolstoelfabrikanten over een oplossing voor deze onzekerheid. Ben je de
afgelopen weken geweigerd door de chauffeur? Laat het Ieder(in) weten. Bel of mail het meldpunt: 085 –
400 70 22 of meldpunt@iederin.nl.
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Bushaltes Zuidplas

We hebben samen met verantwoordelijk medewerkers van de gemeente Zuidplas een ontwerp vastgesteld
van een toegankelijke bushalte. Alle bushaltes in Zuidplas zullen worden bekeken en daar waar mogelijk
aangepast aan de toegankelijkheidseisen. Zodra er aanpassingen worden gedaan zullen wij worden
betrokken om ze in de praktijk te testen. Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met het initiatief dat de
gemeente Zuidplas hierin neemt.

Duidelijke en begrijpelijke informatie
over de verkiezingen in maart
Bericht van Ieder(in)
Samen met LFB, VGN en een aantal zorgaanbieders roept Ieder(in) gemeenten op te
zorgen voor duidelijke en begrijpelijke informatie over de verkiezingen. Voor mensen met
een verstandelijke beperking en laaggeletterden is het belangrijk dat hier meer aandacht
voor komt. Ieder(in) stuurde gemeenten een brief hierover en wezen ze op de handreiking
toegankelijke verkiezingen (pdf).

Procedure gehandicaptenparkeerkaart
Zuidplas

Wij ontvangen veel hulpvragen en klachten van inwoners van de gemeente Zuidplas met betrekking tot de
aanvraagprocedure van een gehandicaptenparkeerkaart. Dit was voor ons aanleiding om hier een
onderzoek naar te starten. Na uitgebreid dossieronderzoek zijn ook wij van mening dat de procedure niet
transparant genoeg en niet altijd op eenzelfde wijze wordt toegepast. Wij zullen dan ook op korte termijn
met de gemeente in gesprek gaan over onze bevindingen met als doel duidelijkheid voor betrokken
inwoners. Heeft u informatie voor ons met betrekking tot de aanvraagprocedure, medische keuring,
klachtenprocedure of bezwaarcommissie betreffende de gehandicaptenparkeerkaart, dan horen wij dat
graag van u. U kunt ons bereiken via info@pgcz.nl.
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Onverzekerde hulpmiddelen jagen
gebruikers op kosten
Bericht van Ieder(in)
Het consumentenprogramma Kassa besteedde zaterdag 15 januari aandacht aan
financiële problemen als gevolg van schade aan rolstoelen in de Wmo.
Een rolstoel of ander hulpmiddel dat je in bruikleen hebt van de gemeente, kun je niet zelf verzekeren. Niet
iedere gemeente zorgt voor een goede verzekering. Krijg je schade aan je hulpmiddel, dan kan het
gebeuren dat je een rekening van duizenden euro’s krijgt voor reparatie.
Illya Soffer in Kassa: “Dat mag niet. Het kan niet zo zijn dat de persoon met de beperking de prijs betaalt
voor schade aan een duur hulpmiddel, terwijl het onmogelijk is om je daartegen te verzekeren.”
Dit item is terug te kijken via de website van Ieder(in)

Lancering 112-app

Bericht van Ieder(in)
Medio januari lanceerde de Politie de nieuwe 112NL-app. Met deze app kun je 112 per chat bereiken. Voor
veel mensen met een gehoorbeperking of een spraakbeperking biedt deze app uitkomst. De app is een van
de wensen van de 112-Alliantie. De app wordt nog verder ontwikkeld. Voor zeer slechthorende en dove
mensen werkt de chatfunctie van de app nog niet goed op bepaalde smartphones.

Lokale Inclusie Agenda
We zijn erg blij te kunnen melden dat de gemeente Zuidplas gaat starten met de vormgeving van de Lokale
Inclusie Agenda. Op 21 februari is de kick-off met de bijeenkomst Inclusie in de gemeente Zuidplas. Hierbij
zullen wij uiteraard aanwezig zijn. Een week later zaten wij aan tafel voor het eerste individuele gesprek als
samenwerkingspartner op dit gebied. Het is goed te zien dat de Lokale Inclusie Agenda er in Zuidplas gaat
komen.

Nieuwsbrief

Hernieuwde samenwerking college Zuidplas
Zoals eerder bekend gemaakt hebben wij eind vorig jaar het vertrouwen opgezegd in het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidplas. Op ons initiatief zijn wij 9 februari jongstleden
met een deel van het college in gesprek gegaan over deze onwenselijke situatie. Tijdens dit gesprek zijn de
pijnpunten besproken en is van beide kanten de wens uitgesproken om de samenwerking weer voort te
zetten. Voor ons is er nu weer een basis van vertrouwen waarop wij de samenwerking met het college
graag weer voortzetten.

Blog Yvonne Balvers

Mens met beperking
Mijn kind en ik kijken graag samen naar wedstrijden in
vaardigheden op Netflix. Een soort ‘Heel Holland bakt’ maar
dan niet met taart en koek. We hebben er al een serie met
rivaliserende glasblazers op zitten, iets met mode en met
interieurs inrichten en momenteel kijken we naar wie het
beste make-up kan aanbrengen. Een van de deelnemers stelde
zich voor als ‘disabled artist’, kunstenaar met een beperking.
Ik had meteen een associatie met vroeger, heel vroeger, toen
er wel eens iemand aan de deur kwam die kaarten verkocht
met daarop werk van voetschilders.
Hoe stel je jezelf voor? Met of zonder die beperking? En wat
wil je daarmee zeggen? Lees verder op Evenyvonne.nl
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Wij doen mee!

Ieder(in) is de landelijke, overkoepelende, organisatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte.
Als lokale belangenbehartiger zijn wij aangesloten bij Ieder(in). Op dit moment nemen wij deel aan diverse
projecten van Ieder(in).

We Are Able

Op uitnodiging van Ieder(in) nemen wij deel aan het project We
Are Able. Dit is een internationaal project, gericht op
kennisuitwisseling over belangenbehartiging voor inclusie en
toegankelijkheid. Dit project kent een looptijd van vijf jaren en
wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
We zullen u op de hoogte houden van onze ervaringen.

Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

Op verzoek van Ieder(in) denken wij met hen mee over de
Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning in gemeenten. De eerste
gesprekken hieromtrent hebben reeds plaatsgevonden en krijgen
zeker een vervolg. Wij vragen u om uw ervaringen met de
Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning in Waddinxveen of Zuidplas,
zowel positief als negatief, met ons te delen via info@pgcz.nl. Ook
als u niet bekend bent met deze mogelijke ondersteuning of er
ideeën over heeft horen wij dat graag van u.

Beschut werk

Op korte termijn zullen wij deelnemen in een project van Ieder(in) met betrekking tot beschut werk. Heeft
u ervaringen met beschut werk, het vinden van werk met een achterstand tot de arbeidsmarkt of andere
zaken die verband houden met dit onderwerp, in de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas, dan vernemen wij
dat graag van u. U kunt ons bereiken via info@pgcz.nl.
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Gesprek VN-comité over uitvoering VNverdrag
Bericht van Ieder(in)
In oktober dit jaar of begin volgend jaar toetst de Verenigde Naties de Nederlandse uitvoering van het VNVerdrag Handicap. Eind maart is hiervoor een voorbereidende sessie in Genève. We gaan dan in gesprek
met het VN-comité over welke vragen de VN zouden moeten stellen aan de Nederlandse overheid.
Update en een vertaling van de Schaduwrapportage 2019.

#2MiljoenStemmen
Bericht van Ieder(in)
Van alle stemmen die worden uitgebracht, zijn er ruim 2 miljoen van mensen met een
beperking. Ben jij een van die 2 miljoen en vind je dat jouw lokale politici te weinig doen voor
mensen met een beperking? Laat je stem horen met #2MiljoenStemmen.
Lees wat er volgens Liesbeth Sluijter en Roos Kapteijns hoog op de gemeentelijke agenda moet
komen.

Verontrustende signalen over Stichting ZO!
Naar aanleiding van zeer verontrustende signalen die bij ons binnenkwamen over de dienstverlening van
Stichting Zuidplas Ondersteunt (ZO!) zijn wij een meldpunt ZO gestart. Ook hier kwamen veel
zorgwekkende signalen binnen over de dienstverlening, de wachtlijsten en de klachtenprocedure van
Stichting ZO! Omdat wij de ontvangen signalen zo ernstig vinden en deze ook deels afkomstig zijn van
medewerkers van Stichting ZO! hebben wij het college van Burgemeesters en Wethouders en de
Gemeenteraad hierover een brief gestuurd. Deze brief is aanleiding geweest voor de Gemeenteraad om
schriftelijke vragen te stellen aan het college welke in de gemeenteraadsvergadering van 8 maart zullen
worden beantwoord. Wij wachten de beantwoording met belangstelling af. Het meldpunt blijft actief. Loopt
u dus tegen problemen aan bij Stichting ZO! dan kunt u dit melden via info@pgcz.nl.
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Kijk met ons mee!

Om de belangen van onze achterban zo goed mogelijk te behartigen is het van belang dat we zaken
inzichtelijk kunnen maken bij gemeenten en belanghebbende organisaties. Wij ondersteunen onze projecten
daarom meestal met beeldmateriaal. Dit maken wij zelf. Maar wie weten nu het beste waar de problemen
zitten? Waar de stoep niet goed afloopt, welke bushalte niet toegankelijk is, waar de geleide-lijnen niet of
niet volledig aanwezig zijn en alle andere zaken waar je als gehandicapte of chronisch zieke, letterlijk of
figuurlijk, tegenaan loopt. Dat zijn natuurlijk de inwoners van Waddinxveen en Zuidplas!
Daarom willen wij u vragen om ons foto’s, van al dit soort situaties, toe te sturen via info@pgcz.nl. Zet u
daar alstublieft de datum bij wanneer de foto is gemaakt, de exacte locatie waar de foto is gemaakt en uw
toestemming om de foto te mogen gebruiken.

Maak de Individuele Studietoeslag vindbaar
Bericht van Ieder(in)
Ieder(in) pleit ervoor dat niet de gemeente maar het DUO de Individuele Studietoeslag gaat uitvoeren.
Woensdag 23 februari debatteerde de Tweede Kamer over deze regeling.
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen dankzij een
wetswijziging vanaf april dezelfde studietoeslag. De wetswijziging is een verbetering. Toch denken wij dat
het geld niet bij de studenten terecht komt, zolang gemeenten de wet blijven uitvoeren. Ieder(in) pleit
daarom voor een centrale uitvoering bij DUO. 23 februari 2022 debatteerde de Tweede Kamer over de
Individuele Studietoeslag.
Lees hier het hele bericht van Ieder(in).

Moerkapelse Zijde alsnog toegankelijk

Naar aanleiding van de zorgen die wij hebben geuit met betrekking tot de wijze waarop de Moerkapelse
Zijde in Moerkapelle is heringericht hebben wij inmiddels gesproken met de projectleider van de gemeente
Zuidplas. Samen hebben we tekeningen beoordeeld en verbeterpunten besproken. In het voorjaar zullen de
nodige aanpassingen gedaan worden waardoor de toegankelijkheid alsnog verbeterd wordt. Ook de
bushaltes worden dan alsnog toegankelijk gemaakt. Uiteraard zijn wij hier erg blij mee.
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Wij zoeken jou!

Het PGCZ wordt groter. Daar zijn wij erg blij mee. Dit betekent immers dat er draagvlak is voor de
belangen van mensen met een handicap, chronisch zieken en mantelzorgers. We zijn een gesprekspartner
aan vele tafels en worden veelvuldig gevraagd om advies. Dit doen wij ontzettend graag maar het kost ook
veel tijd en energie. Nu wij ook in Waddinxveen actief zijn wordt er nog meer van ons gevraagd. Daarom
zijn wij op zoek naar vrijwilligers in Waddinxveen en Zuidplas die ons willen ondersteunen.
De inzet van onze vrijwilligers wordt in overleg bepaald en daarbij houden we rekening met mogelijkheden
en tijd. Ook mensen die maar af en toe kunnen helpen zijn van harte welkom. Onze vrijwilligers houden zich
onder andere bezig met schouwen, advisering en het schrijven van blogs. Daarnaast zoeken wij ook nog
vrijwilligers voor ons GIPS project. We bezoeken een aantal keren per jaar scholen in Waddinxveen en
Zuidplas om voorlichting te geven aan kinderen over het leven met een handicap of chronische ziekte.
Wij willen ook graag ons bestuur uitbreiden en zijn daarvoor ook op zoek naar enthousiaste mensen.
Uiteraard is het mogelijk om eerst als vrijwilliger aan te sluiten en te bepalen of een bestuursfunctie iets
voor je is!
Ben je geïnteresseerd of wil je er eens over van gedachten wisselen? Neem dan contact op via 0653705107 of info@pgcz.nl.

Meldpunt "Ik ben niet beperkt genoeg"
Bericht van Ieder(in)
In 2015 werd in Nederland de Wet banenafspraak ingevoerd met als doel meer kansen voor mensen met
een beperking op de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt dat de Banenafspraak de één helpt, maar de ander
juist benadeelt. Ongeveer 800.000 mensen met een beperking kunnen geen aanspraak maken op de wet.
Daarom verzamelt het Meldpunt van de Start Foundation “Ik ben niet beperkt genoeg”! verhalen van
gedupeerden, om draagkracht te creëren en tot politieke verandering te komen.
Iedereen die hinder ondervindt vanwege een beperking, maar geen gebruik kunnen maken van de Wet
banenafspraak, kan zijn ervaring delen via het Meldpunt “Ik ben niet beperkt genoeg”!
Lees hier het hele bericht (en het manifest) van Ieder(in).
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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/
Vormgeving nieuwsbrief door
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