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Laat ik me eerst aan U voorstellen. Ik ben Jan Lanooy, 65 jaar,  gepensioneerd en 

woonachtig in Roosendaal. Verder ben ik  vader van een zoon en een dochter en 

alleenstaand. Van mijn vier kleinkinderen ben ik de opa.  

Roosendaal ken ik goed daar ik er geboren en getogen ben. Een groot deel van mijn 

werkzaam leven, was ik in dienst bij de WVS-groep, waar ik het langst de functie van 

bedrijfsleider in bouw- en groensector heb uitgeoefend. 

Een voorwoord schrijven als voorzitter in het jaarverslag 2012 voor RoGeP als je pas in 

januari 2013  bent benoemd, lijkt voorwaar geen gemakkelijke opgave. Midden 2011 

stopte ik met  werken bij de WVS-groep en had me voor genomen niet direct positief 

te reageren op vragen over het invullen van vrijwilligerswerk . Ik bedacht dat ik eerst 

eens zou gaan ervaren wat het betekent om de jaren lange werkpatronen te 

doorbreken . Na ruim een half jaar was de behoefte gegroeid naar iets nieuws. Begin 

2012 ben ik door het dagelijks bestuur van RoGeP benaderd voor het hebben van een 

gesprek en zo bij mij te peilen of ik op een later tijdstip de voorzittershamer van de heer Jac 

Roeken wilde overnemen. Na een korte bedenktijd en ruim acht maanden als adviseur aan het 

bestuur te zijn toegevoegd, was het voor mij duidelijk dat ik graag een bijdrage wilde leveren aan 

RoGeP, zijn doelstellingen en organisaties die de belangen van mensen met een handicap 

behartigen. Ik heb me vooral laten informeren en inspireren door het bestuur, de leden van de 

diverse werkgroepen en hun doelen. Het beste kun je dit doen door mee te draaien en te ervaren 

in de groep en zo te beleven en te zien wat de leden van zo’n groep drijft en vooral ook wat ze aan 

anderen willen leren en aanreiken, om zo de rol van de mens met een handicap in de 

maatschappij te profileren. Mijn activiteiten in het afgelopen jaar waren naast het vergaderen, 

deelnemen aan het scholenproject, bezoeken en informatie inwinnen bij de Rolstoelcentrale, 

samen met blinden en slechtzienden deelnemen aan het GPS navigatiesysteem,  het bezoeken en 

deelnemen aan besprekingen met de gemeente en andere organisaties waarmee RoGeP 

contacten onderhoud.  

Na een zorgvuldige voorbereiding heeft de omzetting naar een stichting  in 2012 zijn afronding 

gekregen. Het BTB:  Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid project, heeft afgelopen jaar 

geleden, doordat er geen of te weinig vrijwilligers waren, ondanks onze  vraag, maar eind 2012 is 

er enige aanwas gekomen, die aanleiding geeft voor optimisme in 2013. 

Als ik nu zou afsluiten zou ik vergeten te vermelden dat er ook een vertegenwoordiger van RoGeP 

zitting heeft in de WMO raad, dat onze scootmobielbaan uniek te noemen is, wij samen met 

Sportservice Noord-Brabant gehandicapten adviseren en daar waar wenselijk en nuttig aanwezig 

zijn op evenementen ter bevordering van netwerken en naamsbekendheid. 

Als voorzitter van het RoGeP zal ik en het bestuur daar waar nodig , al het mogelijke doen ter 

bevordering  en verwerving van volwaardige plaatsen voor mensen met een handicap in de steeds 

veranderende maatschappij. 

 

 

Jan Lanooy 
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We bezoeken de groepen zeven en acht van de basisscholen in de gemeente 

Roosendaal.  

Door deze groepen in hetzelfde jaar voor te lichten, bezoeken we die scholen maar 

eens in de twee jaar. 

Het doel is om kinderen door de ogen van gehandicapten te laten kijken door 

middel van spel. Hiervoor wordt van een groot zelfgemaakt ganzenbord gebruik 

gemaakt. De kinderen krijgen per twee een gans waarmee ze het spel gaan spelen. 

De nummers waarop de gans terecht komt kunnen bestaan uit zogenaamde ‘doe-

opdrachten’ die ze moeten uitvoeren. Op de overige nummers zijn het vragen over 

het gehandicapt zijn en hoe hier mee om te gaan. De ‘doe-opdrachten’ moeten ze 

uitvoeren met behulp van de middelen die gehandicapten gewoon zijn om te 

gebruiken, zoals een rolstoel, krukken, prismabril, brailleschrift enz. 

Na circa twee uur komen de kinderen in een halve cirkel voor de vrijwilligers zitten 

die dan vervolgens vragen gaan stellen uit het spelboekje die gaan over het 

gehandicapt zijn, bijvoorbeeld “Wat voor sporten zijn er voor blinden?”, “Kunnen 

mensen die in een rolstoel zitten zwemmen?”, “Kan iemand met een handicap 

zelfstandig wonen?”. Over al deze vragen worden de kinderen dan enigszins 

gedwongen om na te denken. Onze grootste wens is dan dat de kinderen hier iets 

van op zullen steken en zodoende in de toekomst meer begrip op kunnen brengen voor mensen 

met een beperking. 

Ook in 2012 hebben we weer een flink aantal scholen bezocht. In totaal 14 klassen verdeeld over 6 

scholen. We hopen dat de leerlingen er iets van opgestoken hebben. 
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Doelstelling werkgroep. 

Het keuren van winkels en gebouwen op aspecten van bereikbaarheid, toegankelijkheid 

en bruikbaarheid voor lichamelijk beperkte mensen. 

Het adviseren inzake gebouwaanpassingen en aanpassingen aan de openbare ruimte, 

teneinde aspecten met betrekking tot bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid 

te verbeteren. 

 

Werkwijze werkgroep. 

Bovengenoemde activiteiten vinden plaats op verzoek van derden of op eigen initiatief 

binnen de daartoe ter beschikking gestelde middelen. 

Deze activiteiten worden aangestuurd door de coördinator BTB van het RoGeP, welke 

tevens dient als kennishouder inzake de vigerende regelgeving. De feitelijke winkel- en 

gebouwkeuringen worden uitgevoerd door inspecteurs, welke ressorteren onder de 

coördinator.  

Bij goedkeuring ontvangen de winkels en gebouwen een sticker voor de etalageruit, 

waaruit blijkt dat het object voldoet aan de gestelde eisen. Tevens worden deze objecten 

vermeld op de website van het RoGeP. 

Van de te verrichten en verrichte keuringen wordt een administratie bijgehouden en 

vastgelegd door de coördinator. 

 

Bezetting werkgroep. 

De bezetting en kwaliteit van de werkgroep wordt beperkt door de beschikbaarheid en 

kennis van de diverse werkgroep leden. Gebleken is dat het moeilijk is om voldoende min 

of meer gekwalificeerde vrijwilligers aan te trekken en te behouden voor de werkgroep. 

Dit nam dusdanige vormen aan dat de activiteiten van de werkgroep medio 2012 tot een 

einde kwamen. Inmiddels is de vrijwilligersbezetting weer gegroeid en is er perspectief 

voor de nabije toekomst. 

 

Verrichte activiteiten. 

Advisering: 

Er is advies uitgebracht aan de gemeente inzake de toegankelijkheid van de winkels aan 

de noordzijde van “Go Stores”. 

Deelname aan enkele wijkschouwen. 

Op de kinderboerderij heeft een btb-keuring 

plaatsgevonden. 

De gemeente is gewezen op een 

onwenselijke trottoirpassage in de 

Hulsdonksestraat. 

Er is bemiddeld met Strukton inzake de bereikbaarheid van de winkels op de “Nieuwe 

Markt” tijdens de herstelwerkzaamheden aan de parkeergarage. 
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Aramis heeft verzocht om een bijdrage van RoGeP in de samenstelling van hun programma van 

eisen m.b.t. woongebouwen. Deze bijdrage is geleverd. 

 

Gebouw- en winkelkeuringen: 

Er zijn 15 winkels gekeurd, waarvan er 6 zijn afgekeurd en 9 goedgekeurd. 

 

 

 

 

RoGeP heeft sinds 2012 de beschikking over een vijftal Trekker Breeze, 

een navigatieapparaat dat special voor blinden en slechtzienden is. 

Deze navigatieapparatuur is aangeschaft middels een projectsubsidie 

van de Gemeente Roosendaal en wordt momenteel breed uitgetest 

door een aantal vrijwilligers. Begin 2013 zal de projectgroep de 

ervaringen evalueren en communiceren met de diverse betrokkenen. 

Samen worden dan een plan van aanpak besproken om deze 

navigatieapparatuur beschikbaar te krijgen voor de blinden en 

slechtzienden binnen de gemeente Roosendaal.  

 

 

 

 

 

 

 

VERGADERINGEN 

Het Algemeen Bestuur heeft in 2012 acht keer vergaderd op de volgende data: 25 

januari, 29 februari, 4 april, 9 mei, 20 juni, 19 september, 17 oktober en 28 november. 

Op de agenda stonden de vaste onderwerpen: opening, vaststelling agenda, 

vaststellen verslag vorige vergadering, inkomende en uitgaande post, stand van zaken 

werkgroepen: BTB, WMO, Scholenproject, Seniorenraad, Rolstoelcentrale en GPS-

stokken, financiële zaken en de rondvraag. 

Verder is er in 2012 vergaderd over de Statuten en het Huishoudelijk reglement.  

Besloten is dat RoGeP samen met Sportservice West-Brabant een flyer gaat maken 

met daarin de sportclubs in Roosendaal die zich specifiek richten op de 

gehandicaptensport. 

Besloten wordt ook om alle bestuursleden in te schrijven bij de Kamer van 

Koophandel. Eerder waren dit alleen de voorzitter, secretaris en penningmeester.  

De penningmeester krijgt een mandaat dat hij tot € 1000,- zelfstandig mag handelen,  

zonder de goedkeuring van de vergadering. Daarboven moet hij eerst toestemming 

vragen. 
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Alle vrijwilligers van RoGeP mogen per jaar voor €.50,- aan kosten declareren, middels een 

declaratieformulier en met een bon voor b.v. papier of cartridges. 

Edwin Stallaert gaat als afgevaardigde naar de CG-raad. Het DB heeft besloten dat ze indien nodig 

Edwin wel willen vervangen. 

 

 

JAARVERGADERING 

De voorzitter deelt mede dat het bestuur RoGeP het voornemen heeft om de Verenigingsvorm om 

te zetten naar een Stichtingsvorm. De voorbereidingen hiervoor zijn al getroffen en de eerste 

omzettingsvergadering zal worden gehouden op 30 mei 2012. De uitnodigingen zijn al verzonden. 

Mocht er een 2e vergadering noodzakelijk zijn, dan zal de 2e omzettingsvergadering worden 

gehouden op 06 juni 2012. Discussie over de term “leden” RoGeP. Het bestuur gaat uit van 

“externe leden”. De concept-statuten liggen voor eenieder ter inzage. 

De kascommissie (Joost Polak/Rob Turfboer) heeft een schriftelijke verklaring opgesteld, waarin 

verklaard wordt dat de boekhouding en administratie zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. 

Zij hebben geen op- of aanmerkingen en geven de 

penningmeester een pluim. De penningmeester wordt 

gedechargeerd. Discussie: bedoeld wordt: het bestuur 

wordt gedechargeerd. 

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit dhr. Paul 

Schepers en Edwin Stallaert. 

Het jaarverslag wordt besproken en toegelicht.  

Zowel Frans Duran als Leo van der Zon zijn conform RvA 

reglementair aan de beurt om af te treden. Beiden 

hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Frans 

Duran en Leo van der Zon worden met algemene stemmen herkozen in het Algemeen Bestuur 

RoGeP. Vanuit de Werkgroepen wordt een toelichting gegeven over hun werkzaamheden. Deze 

staan in het jaarverslag per werkgroep beschreven. 

 

 

COMMUNICATIE 

 

RoGeP is bezig om de communicatie met instellingen 

en betrokken te verbeteren. Dat betekent dat de 

website actueel gehouden wordt en de verschillende 

flyers jaarlijks aangepast moeten worden. Ook is 

RoGeP aanwezig op open dagen waar de doelgroep 

aanwezig is, zodat zij met al hun vragen bij mensen 

van de RoGeP terecht kunnen. 
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GEZONDHEIDSBELEID ROOSENDAAL 

 

De uitnodiging maakte mij nieuwsgierig, het onderwerp en doel leken belangrijk, en de agenda 

veelbelovend. 

De gemeente Roosendaal nodigde diverse instanties uit op het gebied van gezondheid.  De locatie, 

het Oude Raadhuis op de Oude Markt was het puntje op de i. 

De gemeente tracht op deze wijze een grote diversiteit aan belangen en meningen aan tafel te 

hebben, die later als een samengevat geheel recht doen aan de gemeentelijke gezondheidsnota.  

Nadat de heer Jongmans het openingswoord  had gedaan en de toelichting op het te bereiken 

resultaat had gegeven, kwamen  de aanwezigen aan het woord, onder leiding van twee dames van 

GGZ West-Brabant, die na informatie uit veel onderzoeken en enquêtes, zich op een enigszins 

ludieke wijze konden uitspreken over de diverse items, zoals ouderen, jongeren, drugs, alcohol, 

vervoer, voeding, enz.  

Aan het eind van de bijeenkomst werden de meningen/resultaten van de verschillende items op 

een rij gezet, en kwam in beeld waar de deelnemers van diverse pluimages hun grootste gemene 

deler hadden. 

Ik  ben met de andere deelnemers  benieuwd naar de nota, en te zien hoe onze inbreng terug 

komt in de nota. Er dient  wel vermeld te worden dat deze manier van presenteren en aanpakken, 

de betrokkenheid en inbreng van de genodigde zeer motiveert.    

 

 

OVERGANG VAN VERENIGING NAAR STICHTING 

 

De jaren 2011 en 2012 zijn gebruikt om de organisatiestructuur binnen RoGeP tegen 

het licht te houden om er voor te zorgen dat het functioneren van RoGeP optimaal 

blijft. Ook is het noodzakelijk dat de continuïteit gewaarborgd zou blijven. 

Het werken met een vereniging is al sinds 2000 een struikelblok. Vooral het bijeen 

krijgen van het noodzakelijk aantal leden om een stemming te kunnen houden bleek 

al jaren niet of alleen met kunst- en vliegwerk realiseerbaar. Besloten werd om de 

structuur om te zetten van een vereniging naar een stichting. In de omliggende 

gemeentes was men RoGeP al voor geweest, omdat ook zij daar tegen de 

organisatiestructuur aanliepen. 

In juni 2012 is het bestuur naar de notaris gegaan en deze heeft de statuten en het 

huishoudelijk reglement aangepast aan de nieuwe organisatievorm. Deze stukken 

zijn via de website beschikbaar voor alle geïnteresseerden. 

Begin oktober 2012 is de overgang notarieel omgezet en is RoGeP als stichting 

verder gegaan. Wel is er naar gestreefd om de structuur transparant te houden en 

staan de deuren open voor zusterverenigingen om het bestuur uit te breiden, maar 

ook op de jaarvergadering. RoGeP is en zal ook altijd een openbaar en transparant 

orgaan blijven, waar iedereen zijn woordje kan blijven doen. 
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WMO 

 

Vanuit RoGeP is er een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de adviesraad voor de 

W(et) M(aatschappelijke) O(ondersteuning). In 

deze raad worden adviezen voorbereid en 

besproken die de gemeenteraad van 

Roosendaal kan gebruiken bij het maken van 

regelgeving. Het jaar 2012 was een bewogen 

jaar, omdat de vele veranderingen t.g.v. de 

bezuinigingen besproken moesten worden. 

Voor meer info ga naar: 

www.wmoraadroosendaal.nl. 

 

 

ROLSTOELCENTRALE 

 

De Rolstoelcentrale heeft sinds 2008 moeilijke tijden doorgemaakt. Maar in 2012 is er 

een voorzichtige positieve kentering ontstaan. Waarschijnlijk heeft de crisis in 

Nederland en de wijzigingen in de wetten zoals de AWBZ en de WMO de mensen met 

een beperking hard getroffen en daarin een rol gespeeld. De mensen met beperkingen 

moesten zelf gaan shoppen. Dankzij de actie en sponsoring leden van de Rotary 

Donkenland Roosendaal, kon de Rolstoelcentrale een goede bedrijfswagen aankopen. 

Mensen met een beperking en die recht hebben op een scootmobiel en aanvragen, 

worden doorgestuurd door de afdeling WMO van de gemeente Roosendaal naar de 

Rolstoelcentrale. De Rolstoelcentrale verzorgt de rijopleiding voor deze mensen. 

Tevens heeft de Rolstoelcentrale in samenwerking met de gemeente Roosendaal, 

begin 2012, een scootmobielpool opgezet. Door de onbekendheid bij het publiek en 

het slechte weer was de start van deze scootmobielpool in het begin van 2012 niet 

optimaal. Door bekendheid te geven via de website en de mond op mond reclame is 

de scootmobielpool in de tweede helft goed gaan lopen en heeft een redelijke 

financiële bijdrage geleverd. Op enig moment was er sprake van zelfs een tekort aan 

scootmobielen. 

 

Men weet de Rolstoelcentrale steeds beter te vinden. Mensen die tijdelijk niet mobiel zijn o.a. 

door beenbreuken of die een operatie hebben ondergaan komen bij de Rolstoelcentrale 

aankloppen voor hulpmiddelen, waaronder rolstoelen en scootmobielen. Men wil mobiel blijven. 

Het personeel werkt op vrijwillige basis bij de Rolstoelcentrale. Administratief is er versterking 

gekomen en we hebben de administratie op orde. De werkplaats is versterkt door mensen met 

een goede technische vakopleiding. Het baliepersoneel is versterkt. Tevens hebben wij een goede 

rijinstructeur aangetrokken. 

http://www.wmoraadroosendaal.nl/
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In de loop van 2012 (september) is de “Pausmobiel”  ontvreemd en we hebben er niets 

meer van gehoord. Deze kleine service auto was voor de Rolstoelcentrale in de directe 

omgeving een goede uitkomst. 

De scootmobiel baan is dit jaar niet in actie geweest. Dit is een tegenvaller. Wij wijten 

dit gegeven aan de negatieve financiële situatie in Nederland. Organisaties zoals MEE - 

WMO-raden en Gemeenten e.a. (gemeente Roosendaal uitgezonderd) zijn voorzichtig 

en houden de hand op de knip. Zij nemen het risico dat scootmobielrijders en zeker 

ouderen geen opleiding nodig hebben.  

http://www.rolstoelcentrale.nl/. 

 

 

SENIORENRAAD 

 

Er neemt een afgevaardigde van RoGeP deel aan de Seniorenraad. De Stichting 

Seniorenraad Roosendaal is ingesteld om op te komen voor de belangen van alle 

ouderen in de gemeente Roosendaal en bestaat uit vertegenwoordigers van 

belangenorganisaties, zoals RoGeP. De Seniorenraad zal de ontwikkelingen in de 

gemeente kritisch volgen. Als daartoe aanleiding is zal gevraagd of ongevraagd advies 

uitgebracht worden aan de gemeente Roosendaal of aan organisaties die betrokken 

zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het ouderenbeleid. De Seniorenraad komt 5 

keer per jaar bij elkaar. Voor meer info ga naar: www.seniorenraadroosendaal.nl. 

 

 

SPORTBUREAU 

 

Sinds 2011 is RoGeP nauwer gaan samenwerken met Sportservice West-Brabant. Deze 

instelling is goed bezig om sport en beweging ook onder de gehandicapten te 

promoten. In het komende jaar 2013 zullen deze banden nog meer worden aangetrokken om 

samen de gehandicapte medemens meer aan het sporten en bewegen te krijgen. Om de 

dienstverlening naar de gehandicapten te bevorderen heeft de samenwerking geleid tot een flyer 

met daarin een overzicht van de diverse sportmogelijkheden voor de gehandicapten. Deze folder 

wordt jaarlijks herzien. Voor meer info van het sportbureau ga naar: www.brabantsport.nl. 

 

OVERLEG MET WETHOUDER 

 

Natuurlijk mogen we niet het overleg met de wethouder vergeten. Minimaal twee keer per jaar 

heeft RoGeP overleg met de wethouder om samen met hem en zijn ambtenaren de problemen op 

het gebied van gehandicaptenvoorzieningen te bespreken. In deze gesprekken komen ook de door 

de bewoners aangedragen obstakels en adviezen ter sprake en samen met de wethouder en zijn 

team wordt er bekeken welke aanpassingen mogelijk zijn.  

http://www.rolstoelcentrale.nl/
http://www.seniorenraadroosendaal.nl/
http://www.brabantsport.nl/
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CG-RAAD 

 

Ook in de CG-Raad heeft RoGeP een afgevaardigde. Deze Raad is in Nederland het grootste 

samenwerkingsverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bijna 190 organisaties 

werken samen binnen de CG-Raad. Samen behartigen zij de collectieve belangen voor chronisch 

zieken en mensen met beperkingen. 

De CG-Raad wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. De CG-Raad 

maakt zich daarom sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap of 

chronische ziekte kansen krijgen. Kansen die talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht 

laten komen. Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke 

plichten. 

De CG-Raad zet zich in op alle terreinen van het maatschappelijk leven, zoals onderwijs, werk, 

inkomen, wonen, mobiliteit, ondersteuning en gelijke rechten. 

Zie: www.cg-raad.nl 
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http://www.cg-raad.nl/

