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Nieuwsbrief juni niet verschenen
Door onvoorziene omstandigheden is de nieuwsbrief van juni helaas niet verschenen. Deze nieuwsbrief is daarom
uitgebreider dan u van ons gewend bent. Wij gaan ervanuit de nieuwsbrief vanaf nu weer iedere twee maanden te
kunnen versturen.

Versterking voor het bestuur
Met ingang van 10 augustus 2021 zal Paul van Waasdijk het bestuur van
het PGCZ versterken als algemeen bestuurslid. Wij zijn erg blij dat Paul bij
ons aansluit, en met ons de doelen van het PGCZ wil gaan realiseren.
Welkom Paul! Hieronder stelt Paul zich aan u voor:

Paul van Waasdijk

Vaak hoor ik, en ervaar ik zelf ook, dat mensen met een beperking tegen de
welbekende muren aanlopen als het gaat om aanvragen bij de Gemeente of
andere instellingen. Door bij Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch
Zieken in het bestuur toe te treden, hoop ik u te kunnen bijstaan als
ervaringsdeskundige.

Welzijn Zuidplas wordt Stichting ZO!
Met ingang van 1 juli 2021 zijn alle werkzaamheden van Welzijn Zuidplas overgegaan
naar de nieuwe stichting ZO! Alle medewerkers van Welzijn Zuidplas zijn per die datum
vanuit Stichting ZO! gaan werken.
Ook alle activiteiten en diensten zijn overgegaan naar Stichting ZO! Dat geldt ook
voor het platform inwonersvoorelkaar.nl.
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Brief formatie: nieuwe regering moet snel
achterstanden bestrijden
Bericht van Ieder(in)
Hoe wordt Nederland een land waar iedereen zich thuis voelt en op voet van gelijkheid kan meedoen? Het nieuwe
regeerakkoord zal op deze urgente maatschappelijke kwestie antwoord moeten geven. In dit antwoord moeten de
twee miljoen Nederlanders met een beperking of chronische ziekte een belangrijke plaats krijgen, schrijft Ieder(in) in
een brief aan de informateur. Het hele artikel en de brief kunt u lezen via deze link.

Ongeschikte hellingbanen Polderdreef
Naar aanleiding van klachten van bewoners van de Polderdreef hebben wij een schouw uitgevoerd. Bij deze schouw
was ook de verantwoordelijk medewerker van de gemeente Zuidplas aanwezig. Uit de klacht blijkt dat er problemen
ontstaan voor mensen in een rolstoel om de woningen te bereiken vanaf de parkeerplaatsen, maar ook via de "dijk”
richting het water en de tuinen. Tijdens de herbestrating is er geen rekening gehouden met de hellinggraad zoals
beschreven in Het Handboek Toegankelijkheid van Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland.
Wij hebben tijdens de schouw geconstateerd dat de hellingen inderdaad niet begaanbaar zijn met een rolstoel. De
medewerker van de gemeente heeft de toezegging gedaan een nieuwe ontwerptekening te laten maken en deze door
ons te laten beoordelen. Er wordt gedacht aan een aanpassing van de aanwezige beplanting waardoor de hellingen
kunnen worden aangepast. Tevens zal de gemeente een inspectie doen en herstel uitvoeren waar nodig aan de
putten, gelegen in de
trottoirs van de gehele
Kleinpolderlaan. Diverse
putten zijn daar verzakt.
Begin september bereikte
ons het bericht dat men is
gestart met de
werkzaamheden.
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Opening Week van de Toegankelijkheid
Bericht van Ieder(in)
Voor de liefhebbers melden we nu alvast dat de opening van de Week van de Toegankelijkheid dit jaar op maandag 4
oktober is. De tijd is nog onder voorbehoud (van 12.00 tot 13.00 uur) en het programma is nog niet bekend, maar
wil je er (weer) bij zijn, reserveer de datum dan alvast in je agenda. Op de website van Week van de toegankelijkheid
kun je meer informatie vinden over wat er te doen is.

Alzheimercafé Waddinxveen na anderhalf
jaar weer in het Anne Frank Centrum
Bericht van Mantelzorgcentraal.
In maart 2020 heeft het Alzheimercafé Waddinxveen de deuren van het Anne Frank Centrum als
gevolg van de virusuitbraak moeten sluiten. Op 8 september a.s. pakt de werkgroep
Waddinxveen de draad weer op en gaat het café muzikaal van start met een optreden van
Troubadour Rop.
Bekijk het bericht Alzheimercafé Waddinxveen na anderhalf jaar weer in het Anne Frank Centrum op
Mantelzorgcentraal.

Input verkiezingsprogramma’s politieke
partijen Zuidplas en Waddinxveen
In twee brieven hebben we de politieke partijen in Waddinxveen en Zuidplas belangrijke punten onder de aandacht
gebracht die belangrijk zijn voor gehandicapten, chronisch zieken en mantelzorgers. Wij zouden deze punten graag
terugzien in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Meerdere partijen
hebben aangegeven de input mee te nemen in hun besprekingen over hun verkiezingsprogramma’s. Ook zijn wij
uitgenodigd om met partijen aan tafel verder te spreken over de door ons aangedragen punten.
Wij zullen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de verkiezingsprogramma’s beoordelen en u op
de hoogte houden van de inhoud en de voor- en nadelen daarvan voor onze achterban.
Via deze link kunt u de brief lezen.
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Mantelzorgers zijn per gemeente miljoenen
euro’s waard
Bron Mantelzorg.NL
De waarde van mantelzorgers per gemeente loopt in de miljoenen. Dat blijkt
uit onderzoek dat Ecorys uitvoerde in opdracht van Mantelzorg.NL.Ook is
berekend wat het kost als mantelzorgers hun werk neerleggen. In Groningen
zou dat de gemeente jaarlijks 465 tot 638 miljoen euro kosten. In een
gemeente als De Bilt komt dit uit op een bedrag tussen de 82 en 112
miljoen euro.
In maart van dit jaar becijferde Ecorys de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle
mantelzorgers in Nederland. In totaal besteden zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland ongeveer 1,5 miljard uur
aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit een
waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze landelijke cijfers zijn nu vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten.
Naast de waarde is ook in kaart gebracht hoeveel mantelzorgers per gemeente actief zijn, hoeveel uren deze
mantelzorgers besteden aan mantelzorg, wat de waarde is van deze tijdsinzet én welk budget naar schatting
beschikbaar is om mantelzorgers te ondersteunen.
Door deze cijfers per gemeente in kaart te brengen, wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde
die mantelzorgers vertegenwoordigen en het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd.
Gemeenten geven niet uit wat ze ontvangen voor mantelzorg
Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende
zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is
niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal
domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd.
Oproep: voorkom verdere bezuinigingen!
Over zeven maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen worden door Mantelzorg.NL
opgeroepen om verdere bezuinigingen te voorkomen of terug te draaien. Met deze cijfers hoopt de
belangenvereniging dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in
mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden.
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Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder
intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp
die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp.

Zuidplas

In de gemeente Zuidplas zijn op basis van een schatting van Mantelzorg.NL per jaar circa 13 duizend mantelzorgers
actief. In totaal besteden zij circa 3,9 miljoen uren per jaar aan mantelzorgtaken. De waarde van de tijdsinzet van
mantelzorgers wordt geraamd tussen de 37 en 60 miljoen euro per jaar. Zij maken per jaar circa 5 miljoen euro aan
kosten om mantelzorg te kunnen bieden. Denk hierbij aan reiskosten, en uitgaven aan extra boodschappen,
medicatie en/of zorgattributen.
Wat zouden de kosten voor de maatschappij zijn indien de zorg aan de zorgbehoevende op een andere wijze, door
professionals, zou worden verleend? Het vervangen van de mantelzorgers in de gemeente Zuidplas door publieke en
private zorg kost tussen de 82 en 112 miljoen euro per jaar. Bijna 1 op de 10 mantelzorgers is overbelast. Ook in
Zuidplas zijn overbelaste mantelzorgers. Overbelasting verhoogt de kans op uitval van de mantelzorger. 9,1% van de
mantelzorgers in Nederland geeft aan overbelast te zijn. Dit zijn circa 1200 mantelzorgers in de gemeente
Zuidplas.
Voor ondersteuning is in Zuidplas circa € 0,3 miljoen beschikbaar Jaarlijks ontvangen gemeenten
budget voor het uitvoeren van hun wettelijke taken in het sociaal domein. De budgetten voor
mantelzorgondersteuning en -waardering maken onderdeel uit van dit budget. Gemeenten bepalen
zelf de verdeling van deze budgetten. Oorspronkelijk stelde de rijksoverheid circa € 140 miljoen
beschikbaar, gelijk aan circa 6,5% van het basisbudget Wmo. Op basis van de huidige Wmo
budgetten gaat dit om circa € 0,3 miljoen in de gemeente Zuidplas. Deze berekening is gemaakt
door Mantelzorg.NL.

Waddinxveen

In de gemeente Waddinxveen zijn op basis van een schatting van Mantelzorg.NL per jaar circa 8,5 duizend
mantelzorgers actief. In totaal besteden zij circa 2,6 miljoen uren per jaar aan mantelzorgtaken. De waarde van de
tijdsinzet van mantelzorgers wordt geraamd tussen de 24 en 40 miljoen euro per jaar. Zij maken per jaar circa 3
miljoen euro aan kosten om mantelzorg te kunnen bieden. Het vervangen van de mantelzorgers in de gemeente
Waddinxveen door publieke en private zorg kost tussen de 55 en 75 miljoen euro per jaar. 9,1% van de
mantelzorgers in Nederland geeft aan overbelast te zijn. Dit zijn circa 800 mantelzorgers in de gemeente
Waddinxveen. Voor ondersteuning is in Waddinxveen circa € 0,2 miljoen beschikbaar.
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Week van Inclusief Onderwijs
Bericht van Ieder(in)
Van 27 september t/m 1 oktober 2021 is de Week van Inclusief Onderwijs. Nog niet alle activiteiten zijn bekend,
maar op het programma staat in ieder geval een bijeenkomst waarbij jongeren van JongPIT, samen met enkele
inclusieve scholen, in gesprek gaan met Tweede Kamerleden.
Lees hier meer over de Week van Inclusief Onderwijs

Ouders en jeugd betrokken bij ontwikkeling
steunpunten passend onderwijs
Bericht van Ieder(in)
Samenwerkingsverbanden in het onderwijs moeten een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Het is
belangrijk dat ouders en jongeren betrokken zijn bij de vormgeving en uitvoering van deze steunpunten. Ouders en
oudernetwerken die een rol willen spelen bij de oprichting van het ouder- en jeugdsteunpunt in hun regio kunnen zich
melden bij Ieder(in).
Lees meer in het websitebericht Participatie ouders en jeugd bij steunpunten passend onderwijs

We gaan vooruit
Wij vragen al geruime tijd aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte in
de gemeente Zuidplas. Hier hebben we al diverse gesprekken over gevoerd en
adviezen gegeven.
Wij zijn dan ook zeer content met de recent uitgevoerde herinrichting van de
Hollevoeterlaan/Akkerweg in Moerkapelle. Daar zijn namelijk geleide-lijnen
aangebracht voor mensen met een visuele beperking.
Vanuit de gemeente is ons toegezegd dat dit vanaf nu bij iedere herinrichting zal
worden meegenomen.
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Nieuwe vervoerders leerlingenvervoer en
GroeneHartHopper
Met ingang van 1 augustus wordt het collectief vraagafhankelijk vervoer, de GroeneHartHopper, uitgevoerd door
Willemsen-De Koning. Het leerlingen- en jeugdwetvervoer zal worden verzorgd door Connexxion. Omdat de meeste
klachten die wij ontvingen de firma Wegman betroffen hopen wij dat met de komst van de nieuwe vervoerders de
kwaliteit van het vervoer beter zal worden. Uiteraard horen wij graag van u hoe u de dienstverlening ervaart.

Woningnood voor mensen met een beperking
Bericht van Ieder(in)
Onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond toont aan dat er voor mensen met een beperking veel mis is op de
woningmarkt. Aanpassen van woningen verloopt moeizaam. Nieuwbouw voldoet niet aan de
toegankelijkheidseisen. Het tekort aan toegankelijke woningen speelt vooral voor jongeren en gezinnen.
Meer over de resultaten van dit woononderzoek lees je op onze website.

Helpt u mee?
Het PGCZ krijgt het steeds drukker. Dat is prima
want we bereiken daardoor ook steeds meer. Om al
deze werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben we
meer mensen nodig. Wij zijn daarom op zoek naar
vrijwilligers en bestuursleden. Wilt u ons helpen om de
gemeenten Waddinxveen en Zuidplas nog
toegankelijker te maken? Neem dan eens contact met ons op!
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Bezuinigingen Zuidplas, HHT/SAAM
Waar wij al bang voor waren is uitgekomen. Wethouder De Haas heeft de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage als
mogelijke bezuiniging aangedragen in het Traject Keuzes Maken. Tot onze grote schrik staat ook de regeling SAAM
(respijtzorg voor mantelzorgers) op die lijst. Als gekozen wordt om op beide regelingen te bezuinigen laat de
gemeente onze mantelzorgers volledig in de kou staan. Dat zal uiteindelijk leiden tot hogere kosten in het sociaal
domein omdat overbelaste mantelzorgers uiteindelijk cliënt worden en een groter beroep zullen gaan doen op de
regelingen in de WMO.
Uit de lijst met voorgestelde bezuinigingen blijkt sowieso dat het college het “iedereen doet mee” uit het eigen
collegeprogramma niet meer zo belangrijk vindt. Wij hebben de wethouder en raadsleden hierover een brief
gestuurd. Van de wethouder hebben wij geen antwoord mogen ontvangen. Met verschillende raadsleden zijn wij
continu in gesprek over dit onderwerp. Wij begrijpen dat er moet worden bezuinigd maar dit kan en mag niet ten
koste van kwetsbare inwoners gebeuren. De wijze waarop wethouder De Haas is omgegaan met de, unaniem
aangenomen, motie om de versobering van de HHT regeling opnieuw te bekijken is door D66 geagendeerd voor de
volgende raadsvergadering, 14 september 2021.

Werkbezoek gemeenteraad Waddinxveen
Op 21 mei heeft de gemeenteraad van Waddinxveen een
werkbezoek gebracht aan het PGCZ. In verband met de
coronamaatregelen vond dit bezoek digitaal plaats. We
hebben de stichting, haar doelen en haar werk aan de
aanwezige raadsleden gepresenteerd en hebben hun
vragen beantwoord. Ondanks het digitale karakter van het
bezoek was het een zeer prettige kennismaking.
Afgesproken is om op een later moment nog een fysiek
werkbezoek in te plannen waarbij wij de aanwezigen zullen
laten ervaren hoe het is om te leven met een beperking.
Lees het artikel ‘Samen met PGCZ aan tafel moet een
automatisme zijn’ van Hart van Holland-Waddinxveen, 27
mei 2021
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Van het kastje naar de muur
De korte route naar multidisciplinaire hulp voor inwoners, Stichting ZO, verwijst mensen naar de huisarts omdat zij
wegens personeelstekort kampen met een lange wachtlijst. De gemeente Zuidplas roept inwoners al jaren op om
niet via de huisarts jeugdhulp aan te vragen, maar direct aan te kloppen bij Sociaal Team en nu dus Stichting ZO.
We hebben hier duidelijk te maken met een ontoegankelijk hulpstelsel.
Het met veel bombarie, en kosten, opgetuigde ZO functioneert niet ZO goed!
Met enige regelmaat ontvangen wij klachten over de wijze waarop mensen worden geholpen door het
Sociaal Team in Zuidplas. Mensen worden verwezen naar hun huisarts voor een beschikking want dan
kunnen ze sneller worden geholpen, mensen komen op wachtlijsten, of er wordt strak volgens
verordeningen gewerkt terwijl de casus duidelijk een hiaat in de verordeningen blijkt. Wij maken ons
grote zorgen over de signalen die wij ontvangen. Ook tijdens een bijeenkomst over jeugdzorg die wij in
juni bijwoonden bleek dat de tekortkomingen veelal plaatsvinden daar waar het Sociaal Team betrokken
is. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat de medewerkers van het Sociaal Team het beste voor
hebben met de hulpvragers en er alles aan willen doen om hen te helpen. Echter zijn zij gebonden aan
regelgeving en beleid. En daar zit het probleem. Het huidige beleid geeft geen ruimte voor maatwerk.
Dat maatwerk kan in veel casussen een uitkomst zijn. Wanneer het beleid
niet wordt aangepast vrezen wij dat veel hulpvragers en hun gezinnen in
nog grotere problemen komen dan waarin zij zich al bevinden.
Kwetsbare kinderen, gehandicapten, chronisch zieken en mantelzorgers
blijken keer op keer de dupe van falend beleid. Meer en meer gezinnen
lopen vast in schrijnende casussen, en worden met hun hulpvraag van het
kastje naar de muur gestuurd. Hierop aangesproken geven beleidsmakers
telkens ontwijkende antwoorden en wijzen ze naar elkaar. Het wordt tijd
dat de gemeente Zuidplas de verantwoordelijkheid neemt, die zij heeft
tegenover haar kwetsbare inwoners.
Wij zullen op korte termijn de directeur van Stichting ZO alsmede de
wethouder hierover bevragen!
Loopt u ook tegen problemen aan? Meld het ons! bestuur@pgcz.nl
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Ongehinderd app
Bericht website Ongehinderd.nl
Het is inmiddels vijf jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap geratificeerd werd. Veel gemeenten, bedrijven en
instellingen zetten steeds meer stappen op het gebied van inclusie en toegankelijkheid. Dit willen we vieren!
Uit onderzoek onder mensen met een beperking blijkt dat duidelijke informatievoorziening over toegankelijkheid heel
belangrijk is. Van ruim 90 gemeenten staan inmiddels vele locaties in de Ongehinderd app. Voor onze gebruikers is
het van belang dat deze informatie compleet is en dat elke gemeente goed zichtbaar in de app is. Vanaf september
gaan we daarom zorgen dat we ons doel, 100% dekking in de Ongehinderd app, nog sneller gaan behalen.
Onze keurmeesters gaan de komende 2 jaar in alle gemeenten een groot deel van de openbare gebouwen toetsen.
De belangrijkste toegankelijkheidsinformatie wordt vervolgens in de Ongehinderd app gepubliceerd. Met deze
informatie wordt het voor mensen met een beperking gemakkelijker om zelfstandig deel te nemen aan de
maatschappij en kunnen zij ongehinderd op pad.
We willen de belangrijkste openbare gebouwen in kaart brengen. Daarvoor hebben we de hulp van gemeenten nodig.
We nemen contact met alle gemeenten op om te vragen welke gebouwen we zeker moeten meenemen. Denk hierbij
aan het gemeentehuis, sportaccommodaties, theaters, musea, bibliotheken, buurtcentra, scholen en dergelijke.
Wil je ook helpen? Download de Ongehinderd app en beoordeel locaties op toegankelijkheid.

Gehandicaptenparkeerplaats ongeschikt
Wij werden benaderd door de gemeente Waddinxveen om, naar aanleiding van een ontvangen klacht, de
gehandicaptenparkeerplaats aan de Brederolaan te beoordelen. Dit hebben wij uiteraard gedaan en er bleek
inderdaad een probleem te zijn. Wanneer men de auto in het vak parkeert kan men de oprit naar het trottoir
namelijk niet meer bereiken. Ook is de paal met het bord niet logisch geplaatst. Wij hebben dan ook geadviseerd de
parkeerplaats aan te passen of te verplaatsen.
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Lokale Inclusie Agenda Waddinxveen
Op 19 mei heeft het bestuur een gesprek gevoerd met wethouder Schippers en de verantwoordelijk
beleidsmedewerker over de, door het PGCZ, zo gewenste Lokale Inclusie Agenda. Wij hebben de wethouder gewezen
op het grote belang van het invoeren van een Lokale Inclusie Agenda. Zij zegde toe dat er uiteindelijk iets op papier
zou komen maar dat de vorm waarin nog niet duidelijk was. Wij hebben inmiddels ook met diverse raadsleden
gesproken over dit onderwerp en college en raad een brief gestuurd waarin wij oproepen de Lokale Inclusie Agenda
opnieuw te agenderen en in te voeren. Eind augustus ontvingen wij de, aan de gemeenteraad verstuurde, memo
waarin de wethouder kenbaar maakt wat er momenteel gedaan wordt aan de totstandkoming van een inclusieve
gemeente Waddinxveen. Inhoudelijk schetst de memo mooie perspectieven maar desalniettemin blijven wij het belang
benadrukken van een Lokale Inclusie Agenda waarin deze perspectieven ook daadwerkelijk worden vastgelegd.

Blog Yvonne Balvers

Kleding met betekenis
‘Mijn volwassen zoon vroeg of ik even mee wilde kijken naar kleding die hij via
internet wilde bestellen. Op de achterkant van een uitgekozen T-shirt stond een
roos, vastgehouden door een skelethand met daaronder de tekst ‘Wasted
youth’ (verspilde jeugd). Nu hebben mijn kinderen van kleins af aan al hun Tshirts goed- of afgekeurd op basis van teksten of afbeeldingen. Ze wilden het
eens zijn met wat erop stond. Ik schoot meteen in diezelfde houding. Ik grapte
dat als hij die kocht, ik er dan wel wat tekst onder wilde borduren. Iets in de
trant van “maar dat ligt niet aan mijn moeder want die heeft haar best
gedaan”.
Mijn reuma heeft invloed gehad op de jeugd van mijn zoon. Maar die invloed zat
heel ergens anders dan waar ik het had verwacht. Lees hier waar dan. Plus
daarachter een heel kort bonusverhaal. Ook over kleding. Ik kwam punk tegen,
op de fiets.
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Leerlingenvervoer weer niet op orde

“Connexxion zet tijdelijk touringcars in voor het leerlingenvervoer. Dit komt door een personeelstekort bij

Connexxion. De ouders van de kinderen waar het over gaat, krijgen bericht. We begrijpen dat dit vervelend is voor u
en uw (kind)eren is. De gemeente werkt dan ook samen met Connexxion hard aan een oplossing. Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Connexxion 088- 600 09 89.”
Met grote verbazing namen wij kennis van bovenstaand bericht van de gemeente Waddinxveen op hun
Facebookpagina. We hebben direct navraag gedaan bij de afdeling leerlingenvervoer van Connexxion. Ons werd
verteld dat het om twee bussen gaat, die zullen worden ingezet vanaf diverse opstapplaatsen in Waddinxveen naar
drie scholen, te weten De Ark, De Oostvogel en het Taalplein. Ook gaf men aan dat de gemeente hen de zwarte piet
toeschoof terwijl de gemeente op het laatste moment nog 70 kinderen had aangemeld bij Connexxion voor gebruik
van leerlingenvervoer. Desgevraagd kon men niet vertellen of dit om een tijdelijke oplossing ging.
Wij vinden deze gang van zaken totaal onacceptabel. Kinderen die aangewezen zijn op het leerlingenvervoer hebben
daar een achterliggende reden voor. Deze kinderen zijn gebaat bij structuur in een veilige omgeving, veelal met zo
min mogelijk prikkels. Deze kinderen vervoeren in een touringcar vanaf een opstapplaats, in strijd met het deur tot
deur beleid waar het leerlingenvervoer aan gebonden is, voldoet aan geen van de uiterst belangrijke voorwaarden die
voor deze kinderen van groot belang zijn.
Personeelstekort kan geen argument zijn, zo kort na de aanbesteding.
Connexxion had, inschrijvend op deze aanbesteding, rekening moeten houden
met grote groei, en het daarvoor benodigde personeel moeten aannemen.
Wij zullen zo snel mogelijk in gesprek gaan met de
contractmanager, Connexxion en de wethouder.
Deze situatie moet zo snel mogelijk ongedaan worden
gemaakt!
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Bertha van Moerdregtpad, een brug
te ver.
Na de herinrichting en aanpassing van bruggen aan het Bertha van Moerdregtpad in
Moordrecht zijn we daar gaan schouwen. Dit naar aanleiding van berichten die bij ons
binnenkwamen over de verstoorde toegankelijkheid. Ter plaatse blijken de bruggen inderdaad
verhoogd. Navraag bij gemeente en wethouder leerde ons dat dit gedaan is omdat er
baggerboten onderdoor moeten kunnen. Echter zijn de bruggen nu met een rolstoel niet meer
te bedwingen. Bij deze schouw werden we vergezeld door de verantwoordelijk medewerker van
de gemeente Zuidplas. Die kon zich vinden in onze bezwaren en zegde toe mogelijkheden tot
aanpassingen te gaan zoeken. Deze zullen dan ter beoordeling aan ons worden voorgelegd.

Samen voor toegankelijk Openbaar Vervoer
In overleg met wethouder Schuurman en verantwoordelijk medewerkers van de gemeente Zuidplas is besloten dat
gemeente en PGCZ gezamenlijk een volledig toegankelijke bushalte gaan vormgeven op een nader te bepalen locatie
in de gemeente. Daarna zullen alle bushaltes die
onderdeel uitmaken van een herinrichting aan de
hand van dat voorbeeld worden ontworpen. Wij zijn
vanzelfsprekend erg blij met deze constructieve
samenwerking.
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Algemene informatie
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken
www.pgcz.nl
E-mailadres: info@pgcz.nl
Website:

K.v.K. nummer 41174236

Contactinformatie
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Beatrixlaan 58
2751 XZ MOERKAPELLE
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06-53 70 51 07

E-mailadres:

bestuur@pgcz.nl

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