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Het eerste jaar als voorzitter van RoGeP zit er inmiddels al weer enkele maanden op. 
Een jaar dat een moeilijke start kende door het plotseling uitvallen van onze secretaris Carlo de 
Boeije. 
 
Het ziektebeeld van Carlo was zodanig, dat hij, ook na een stevige en lange revalidatieperiode, 
niet meer in staat was de taken weer op zich te nemen. 
Tijdens zijn afwezigheid hebben diverse bestuursleden de taken van Carlo op zich genomen. 
In goed overleg met Carlo hebben we het besluit genomen dat hij ging stoppen met zijn werk 
als secretaris. 
De heer Kees Franken heeft de vacature ingevuld na gesprekken met dagelijks bestuur en al-
gemeen bestuur. 
 
De veranderingen in de maatschappij, al dan niet direct veroorzaakt door de crisis, zullen zeker 
niet voorbij gaan aan onze gehandicapte medeburgers die zeker in deze tijd op onze aandacht 
en behartiging moeten kunnen blijven rekenen. 
De regie en uitvoering van de zorgtaken liggen straks volledig bij de gemeente wat inhoudt dat 
zorgregelaar en zorgvrager dicht bij elkaar staan, wat moet gaan leiden naar meer maatwerk.  
Ik heb het afgelopen jaar weer gezien dat de RoGeP vrijwilligers hun taken in de diverse pro-
jectengroepen met veel inzet uitvoeren.  
 
Dat onze BTB werkgroep op volle sterkte opereert, moge blijken uit de vele keuringen van win-
kels en de vele gesprekken die werden gevoerd met beheerders van openbare ruimtes, par-
keergarages, winkelcentra, zorginstellingen, woningstichtingen en particulieren. 
Het startsucces met navigatieapparatuur voor blinden en slechtzienden lijkt, ondanks de aan-
dacht die op vele momenten bij belanghebbende instanties wordt gegeven, geen optimaal ver-
volg te krijgen en zal op termijn worden geëvalueerd. 
 
Het scholenproject is reeds binnen diverse scholen geworteld en de RoGeP vertegenwoordigers 
in WMO raad en Seniorenraad zorgen voor terugkoppeling en informatie. 
De Rolstoelcentrale is gedwongen te verhuizen naar een nieuwe passende locatie, waar verder 
vervolg kan worden gegeven aan de positieve samenwerking met RoGeP.  
2013 was een jaar waarin door RoGeP flink aan de weg 
is getimmerd door o.a. in nieuwsbladen aandacht te krij-
gen voor projecten en zaken, welke bijdrage in ons stre-
ven de  gehandicapte medeburger zo optimaal mogelijk 
zelfstandig te kunnen laten functioneren. 
 
Ik verwacht dat u het jaarverslag 2013 met veel inte-
resse en plezier zult lezen en daarbij ervaart welke in-
spanningen onze RoGeP mensen elk jaar weer leve-
ren. 
  
Voorzitter RoGeP 
  
Jan Lanooy 
 
  

Van de voorzitter 
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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 bin-

nen de daartoe ter beschikking gestelde middelen. Deze activitei-
ten worden aangestuurd door de coördinator btb van het RoGeP, 
welke tevens dient als kennishouder inzake de vigerende regel-
geving. De feitelijke winkel- en gebouwkeuringen worden uitge-
voerd 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 keurin-
gen wordt een administratie bijgehouden en vastgelegd door de 

coördinator. 
 
Bezetting werkgroep. 
De bezetting en kwaliteit van de werkgroep wordt beperkt door de beschikbaarheid en ken-
nis van de diverse werkgroepsleden. De moeizame invulling van de werkgroep bezetting –
als gevolg waarvan de activiteiten in 2012 nagenoeg stilvielen- is in de loop van 2013 ver-
beterd als gevolg van de aanmelding van diverse vrijwilligers. 
 
Verrichte activiteiten. 
Afrondingen van acties uit 2012: 
De passagebelemmeringen in de Hulsdonksestraat zijn door de gemeente opgelost. 
Het parkeerterrein bij “Go Stores” is voorzien van een rolstoeloprit. 
Belemmeringen in de trottoirband op het Roselaarplein zijn verholpen.  
 
Advisering en acties naar de gemeente: 

 De gemeente is gewezen op de gevaarlijke situatie op het brugdek van de brug tus-
sen de Hoveniersberg en de Lavendelberg. In afwachting van de definitieve herstel-
aanpak heeft de gemeente adequate maatregelen getroffen. 

 Er is een overleg met de gemeente geopend inzake de toepassing van rateltikkers 
bij de verkeerslichten in Roosendaal. De acties vinden een vervolg in de loop van 
2014. 

 Met de plaatselijke politie is overleg gevoerd over een onveilige situatie op de Vijfhui-
zenberg, welke wordt veroorzaakt door achteruitrijdende vrachtwagens. Met name 
visueel gehandicapten ondervinden hiervan hinder en gevaar. Er is geen wettelijke 
basis gevonden waarop vrachtwageneigenaren kunnen worden aangesproken. 

 RoGeP heeft geprotesteerd tegen de precarioheffing op rolstoelopritten. 

Jaarverslag werkgroep B(ereikbaarheid), T(oegankelijkheid), B(ruik-
baarheid) 
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 Melding is gemaakt van hinder door boomwortels op de Flintdijk en de Cipresberg.  

 Er is door RoGeP gewezen op het nog niet overal aanwezig zijn van aangepaste 
bushaltes binnen de gemeente. Gemeente heeft verwezen naar het stopzetten van 
subsidies door de provincie. Acties in deze zijn vooralsnog niet te verwachten. 

 De gemeente is gewezen op tekortkomingen in de toegankelijkheid van “de Bigge-
laar” aan de zijde van het Tongerloplein. 

 Na initiatief van het “Bewoners Platform Burgerhout” heeft het RoGeP advies uitge-
bracht aan de gemeente inzake de toepassing van enkele rolstoelopritten in de wijk. 
Eind december zijn deze gerealiseerd. 

 RoGeP heeft een begin gemaakt met keuringen van de parkeergarages. 

 Als lid van de “Expertgroep MKB” heeft het RoGeP deelgenomen aan de beraadsla-
gingen binnen het project “Hart voor de Binnenstad”. 

 Er is overleg gaande over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de nieuw te rea-
liseren “Passerelle” over het spoor. 

 Er is een periodiek overleg met de gemeente ingesteld inzake de afwikkeling van 
geconstateerde tekortkomingen in de openbare ruimte. 

 
Advisering en assistentie aan derden: 

 Er zijn enkele contacten geweest met het gehandicaptenplatform in Zundert. 

 In een overleg met de directie van het Roosendaals crematorium is een bij het RoGeP 
binnengekomen klacht inzake toegankelijkheid afgewikkeld. 

 Er is overleg gevoerd met de architect en het management van “Biggelaarshopping” 
over de momenteel onderhanden zijnde verbouwing. Dit heeft geresulteerd in een 
advies over de toegankelijkheid en bruikbaarheid, welke tijdens de verbouwing zou 
kunnen worden verbeterd. (mindervalidentoilet). 

 Door RoGeP is op verzoek van “Groenhuysen” een opname verricht in de in aanbouw 
zijnde “Bloemschevaart”. Hierover is schriftelijk advies uitgebracht. 

 Er is correspondentie gevoerd met een scootmobielgebruikster betreffende proble-
men welke zij ondervond bij het betreden van de liften in winkelcentrum “de Bigge-
laar”. 

 Gedurende de maand augustus heeft door RoGeP een monitoring plaatsgevonden 
van de parkeersituatie op de Espenberg. Hierbij zouden belemmeringen ontstaan bij 
de toegankelijkheid van de trottoirs. Het onderzoek is afgesloten met de constatering 
dat van belemmeringen geen sprake is. 

 Er is een klachtafhandeling ingezet met betrekking tot de toegankelijkheid van het 
wooncomplex “Prinsenhof” aan de Burg. Prinsensingel. 

 Er heeft een opname plaatsgevonden van “Outletcenter Rosada”. Dit heeft geresul-
teerd in een overleg met het management, waarbij voorstellen zijn gedaan tot verbe-
tering en advies is uitgebracht inzake het ontwerp van de toekomstige uitbreiding. 

 Er is door het RoGeP een bijdrage geleverd aan “de Week van de Toegankelijkheid”, 
een project van de “CG-Raad”. 

 Op initiatief van een bewoner van “Waterland” is er onderzoek ingezet naar de toe-
gankelijk- en bruikbaarheid van het complex voor scootmobielen. Dit vindt zijn afron-
ding in 2014. 

 Er is deelname geweest aan enkele wijkschouwen. 

 Door RoGeP is contact gelegd met “HIG Invest BV” inzake de voorgenomen verbou-
wingen in de Rembrandgalerij. 
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Gebouw- en winkelkeuringen: 
Er zijn 204 winkels gekeurd, waarvan er 84 zijn afgekeurd en 120 goedgekeurd. De afkeur 
vond voornamelijk plaats als gevolg van te hoge drempels in de winkeltoegang en het ont-
breken van voor rolstoelers geschikte paskamers. 
Tevens is in het laatste kwartaal van 2013 het adressenbestand van winkels, 
dienstverleners etc. geactualiseerd. 
 
Publiciteit. 
Door het RoGeP zijn onderstaande zaken in de lokale pers (BN De Stem) aan de orde 
gesteld: 

 De gebruikswaarde van winkels en gebouwen in algemene zin. 

 Er is geprotesteerd tegen de opgelegde precarioheffing op rolstoelopritten. 

 Er is een foutieve weergave door de PvdA van de toegankelijkheid van “de Biggelaar” 
gecorrigeerd. 
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Het is altijd leuk om terug te kunnen kij-
ken op een grandioos jaar. Zo ook het af-
gelopen jaar. De vele scholen en het en-
thousiasme dat de kinderen maar ook het 
onderwijzend personeel aan de dag leg-
den gaf de projectgroep zoveel voldoe-
ning dat ze voorlopig nog wel even door 
kunnen gaan.  
Om te laten zien dat er niet overdreven 
wordt, een paar droge cijfers. 
Het afgelopen jaar zijn 11 scholen be-
zocht, bestaande uit 29 klassen met in to-
taal 635 kinderen. 
Om beter te kunnen begrijpen waar de 
projectgroep mee be-
zig is een korte sa-
menvatting van het 
hele project. Een van 
de medewerkers be-
gint met het voorstel-
len. Hier wordt o.a. 
ook gevraagd wat 
RoGeP betekent. 
Daarna wordt er uitleg 
gegeven over wat 
RoGeP zoal doet.  
Hierbij komt bijvoor-
beeld de lift op het sta-
tion ter sprake, maar 
ook de op- en afritten 
voor rolstoelers, de 
verhoogde bushalten 
en vooral niet te vergeten de toegankelijk-
heid in winkels. 
Bij het spel wordt als basis een ganzen-
bordspel gebruikt. De kinderen krijgen per 
twee een genummerde gans waarmee ze 
het spel gaan spelen. Zij beginnen op het 
nummer dat op de gans vermeld staat. Bij-
voorbeeld: zij hebben gans nummer 14. 
De vraag die ze moeten beantwoorden 
luidt dan: “hoe kun je zien of een blinden-
geleidehond aan het werk is?” Dit zijn de 
zogenaamde theoretische vragen die ze 
vervolgens moeten beantwoorden in een 
boekje. Het boekje, samen met een bal-
pen, krijgt ieder kind aan het begin van het 

spel. Vervolgens werpen zij een dobbel-
steen. Stel: ze werpen een 1 en komen 
dan op nummer 15. De vraag is dan als 
volgt: “je bent aan een kant verlamd, dus 
één arm hangt slap langs je lichaam. Trek 
nu de jas aan zoals iemand dat zou doen 
die aan een kant verlamd is.” Dit zijn de 
zogenaamde doevragen. 
Het hele spel bestaat uit 68 vragen, waar-
van 21 doevragen. 
Na afloop van het spel worden er vragen 
aan de kinderen gesteld en vervolgens 
mogen de kinderen vragen aan projectle-
den stellen. Al met al zijn de kinderen er 

zo’n 2 ½ uur mee be-
zig. 
Toch zijn er nog men-
sen die twijfelen aan 
het nut van deze voor-
lichting en vragen 
dan;  
“wat willen jullie ei-
genlijk bereiken met 
deze voorlichting?” en 
“hoeveel kinderen 
steken er eigenlijk wat 
van op?” 
Het antwoord op de 
eerste vraag is als 
volgt samen te vatten: 
“RoGeP probeert de 
kinderen door de 

ogen van de gehandicapten te laten kijken 
om hen vervolgens te laten ondervinden 
waar onze gehandicapte medemens in het 
dagelijks leven zoal tegenaan kan lopen.” 
Op de tweede vraag wordt geantwoord: “al 
is het er maar één die er wat van opsteekt, 
dan heeft RoGeP het toch niet voor niets 
gedaan en zal ons werk voorlopig nog wel 
doorgang kunnen vinden”. 
Inmiddels is het (les)boekje alweer aan 
vernieuwing toe en dat komt goed uit want 
de oude boekjes zijn zo goed als op. Dat 
de boekjes aan vernieuwing toe zijn komt 
hoofdzakelijk doordat de omstandigheden 
tegenwoordig snel veranderen. Sprak men  

Jaarverslag scholenproject 2013 
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vroeger van een “geestelijk gehandicapt 
kind”, thans is het gebruikelijk om zo’n kind 
“verstandelijk beperkt” te noemen.  
Zo zijn er ook vragen in het boekje die bij 
kinderen verwarring kunnen veroorzaken. 
Neem bijvoorbeeld het woord “dwarslae-
sie”. Veel kinderen (vooral bij een taalach-
terstand) menen dat het een afwijking is  
 
 

 
van de ogen. Zij denken dan aan “dwars 
lezen”.  
Alle medewerkers van het project zijn erg 
gemotiveerd en doen er alles aan om de 
kinderen te enthousiasmeren. Ook de wil 
om kinderen iets te leren over onze sa-
menleving (met gehandicapten) en daar 
vervolgens sociaal mee om te gaan, is een 
van de doelstellingen die de projectgroep 
nastreeft. 

 

 
Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Kees Franken (71), ben 40 jaar werkzaam geweest 
bij PTT-post en Postkantoor BV, sinds 1998 in de VUT. Als vrijwilliger 13 jaar actief geweest 
bij KBO (Katholieke Bond van Ouderen). Eind 2013 was ik op zoek naar een nieuwe uitda-
ging. Dhr. Sjef Knappers, oud secretaris van RoGeP, attendeerde mij op een vacature voor 
secretaris voor RoGeP. RoGeP was mij niet onbekend door de contacten met 
Sjef en door KBO. 
Na een gesprek met de voorzitter, Jan Lanooy en penningmeester  
Frans Duran, werd ik voorgesteld aan het bestuur. In de bestuursvergadering 
van 23 oktober werd ik secretaris van RoGeP. Ik hoop nog vele jaren deze 
functie met plezier te bekleden. 
 

 
RoGeP heeft sinds 2012 de beschikking over een vijftal Trekker Breeze, een navigatieap-
paraat dat speciaal voor blinden en slechtzienden is. Deze navigatieapparatuur is aange-
schaft middels een projectsubsidie van de Gemeente Roosendaal en wordt uitgetest door 
een aantal vrijwilligers. 
In 2013 is op vele manieren geprobeerd om het aantal testers uit te breiden. Helaas is dat 
een moeizaam proces i.v.m. de wet op de privacy. 
Via Visio Breda, de oogartsen in Roosendaal, Oogvereniging, oproepen tijdens presenta-
ties, via onze website enz. is het project onder de aandacht van betrokkenen gebracht, 
maar, ondanks de vele oproepen, heeft er niemand op gereageerd. Er is op de valreep van 
2013 nog een ultieme poging gedaan via een regionaal infoblad voor slechtzienden. Hopelijk 
levert dat nog wat op. 
 
 

 

Secretariaat 

Blindengeleide project. 
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Eind oktober is de website van RoGeP in een nieuw jasje gesto-
ken. De opmaak is aangepast, maar er is vooral naar de inhoud 
gekeken. De website ziet er nu weer fris en bijdetijds uit. 
De website wordt goed bezocht. Gemiddeld zitten op we ongeveer 
800 bezoeken per maand en wordt er ongeveer 2500 keer een 
pagina bezocht.  
 
Kijk zelf eens op: www.rogep.nl. 
 
 

 

 
Tot 2014 heeft de gemeente RoGeP gesteund met een kostendekkende subsidie. Helaas 
wordt ook RoGeP getroffen door het nieuwe subsidiebeleid, waardoor de gemeentelijke bij-
drage is teruggebracht naar 20%. Gelukkig is RoGeP een gezonde stichting en kan ze voor-
lopig op de reserves teren. Het is goed om te weten dat RoGeP een ANBI-status heeft. Dat 
betekent dat een gift aan RoGeP fiscaal aftrekbaar is. Mocht u als particulier, of zakelijk het 
werk van RoGeP willen steunen dan nodigen wij u van harte uit. 
 

 
Er neemt een afgevaardigde van RoGeP deel aan de Seniorenraad. De Stichting Senioren-
raad 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.  
In 2013 is vooral aandacht besteed aan de veranderende invalshoeken die vanaf 2015 gaan 
gelden. Forse bezuinigingen komen op de ouderen en hun verzorging af. De Seniorenraad 
is hier heel alert op en heeft de politieke partijen in Roosendaal op hun verantwoording 
gewezen. Verschillende partijen hebben de aanbevelingen overgenomen in hun partijpro-
gramma’s.  
De Seniorenraad zal de ontwikkelingen in de gemeente kritisch volgen. Als daartoe aanlei-
ding is zal gevraagd of ongevraagd advies uitgebracht worden aan de gemeente Roosen-
daal of aan organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van het oude-
renbeleid. De Seniorenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar.  
 
Voor meer info ga naar: www.seniorenraadroosendaal.nl. 
 
 
 
 

Website 

Financiën 

Seniorenraad 

http://www.rogep.nl/
http://www.seniorenraadroosendaal.nl/
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RoGeP is voortdurend bezig om de communicatie met instellingen en betrokkenen te ver-
beteren. Dat betekent dat de website actueel gehouden wordt en dat de verschillende flyers 
jaarlijks aangepast moeten worden. Ook is RoGeP aanwezig op open dagen waar de doel-
groep aanwezig is, zodat zij met al hun vragen bij mensen van de RoGeP terecht kunnen. 
 
 

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. 
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 gehandi-
capten. Deze folder is in 2013 weer herzien. 
 
Voor meer info van het sportbureau ga naar: www.brabantsport.nl. 
 
 

 
Het Algemeen Bestuur heeft zijn vergaderingen gehouden bij Huis ten Halve. Vergaderd 
werd op 23 jan, 13 maart, 24 april, 22 mei, 3 juli, 18 sept, 23 okt en 27 nov 2013. Op de 
agenda stonden de vaste onderwerpen: opening, vaststellen agenda, mededelingen, vast-
stellen verslag vorige vergadering, in- en uitgaande post, stand van zaken werkgroepen; 
BTB, scholenproject, WMO, Seniorenraad, Rolstoelcentrale en GPS-stokken, financiële za-
ken en rondvraag. Voor informatie werkgroepen, zie ook verder in dit jaarverslag. Het be-
stuur heeft voor haar vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst gemaakt. 
Ook heeft het bestuur enkele vergaderingen bijgewoond die werden gehouden door  
Het Punt (Netwerksalon bijeenkomst) en door Gemeente bij TWB, (Senioren en eenzaam-
heid), Zorgvoorelkaar, mantelzorg, ouderenmishandeling enz. Ook landelijke bijeenkom-
sten, zoals CG-raad, werden bijgewoond. 
In 2013 heeft RoGeP deelgenomen aan het druk bezochte Roosendaals Treffen in septem-
ber en in het voor- en najaar heeft er overleg plaats gevonden met wethouder de heer Jong-
mans. 
 

Sportbureau 

Bestuursvergaderingen 

Communicatie 

http://www.brabantsport.nl/
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Voorzitter zegt verheugd te zijn met een 
grote opkomst, ook nu wij een stichting 
zijn. 
Voorzitter verwelkomt dhr. Ton van Oost, 
van het Beheer Openbare ruimte Ge-
meente Roosendaal. Ton van Oost geeft 
enig uitleg, waar zijn afdeling mee bezig is. 
Hij zegt ook dat de Gemeente blij is met 
wat RoGeP aandraagt aan knelpunten 
voor mensen met een beperking.  
De lay-out voor het jaarverslag is aange-
past door Frans Duran. Complimenten van 
de aanwezigen. Vanaf de jaarvergadering 
in 2012 tot nu mei 2013, hebben er ver-
schillende  activiteiten plaats gevonden. 
BTB heeft 
weer vele 
winkels en 
openbare ge-
bouwen ge-
keurd op de 
aspecten be-
reikbaarheid, 
toegankelijk-
heid en 
bruikbaar-
heid van een 
rolstoeler. 
WMO-raad 
verloopt 
moeizaam 
en is nog niet 
volledig. Er zijn nog vacatures. Voorzitter 
zegt dat het secretariaat een knelpunt is, 
door het langdurig ziek zijn van Carlo de 
Boeije De taken worden nu onder de ove-
rige bestuursleden verdeeld. Er heeft een 
vacature voor een vicesecretaris in de 
Bode gestaan.  
Voorzitter deelt mede dat er contact is ge-
weest met dhr. Hans Lips voor het maken 
van een promotiefilm over RoGeP.  

Er is aandacht voor de Passarelle bij het 
NS  station welke in eerste instantie ge-
bouwd ging worden zonder liften, maar 
door inbreng van o.a. RoGeP komen er  
ook liften bij de Passarelle. 
Ton Klaver heeft nog heel veel foto’s van 
het scholenproject en BTB. Deze gaan op 
een DVD voor het archief.  
Kees Franken vraagt of de vrijwilligers bij 
RoGeP een vrijwilligersovereenkomst 
hebben. Voorzitter zegt dat dit niet is, maar 
het heeft zijn aandacht. Eind 2013 heeft ie-
dereen een overeenkomst getekend. 
Aan het einde van de vergadering geven 
Patricia Huijps en Rachel van Dijk van 

MEE  West-Bra-
bant enig uitleg 
over wat MEE 
zoal doet met 
mensen met 
een beperking 
en hun familie. 
Een onderwerp, 
dat aangekaart 
wordt, zijn de 

keukentafelge-
sprekken die 
binnen MEE So-
ciale Netwerk 
Strategieën ge-
noemd worden. 
De cliënt maakt 

samen met zijn netwerk een plan voor de 
toekomst. Een medewerker van MEE be-
kijkt eerst met de cliënt waar hij hulp nodig 
heeft en wie er allemaal in zijn sociaal net-
werk zitten. Daarna volgt het keukentafel-
gesprek met alle, tot het netwerk beho-
rende, leden. 
Voorzitter bedankt aan het einde van de 
vergadering iedereen voor zijn/haar in-
breng. 

 
 
 
 
 

Jaarvergadering 
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De Stichting Rolstoelcentrale heeft het jaar 2013 redelijk 
doorstaan. Door al de verhuizingen zijn de bewoners van de 
gemeente de Rolstoelcentrale een beetje uit het oog verlo-
ren. Daarnaast blijkt toch, ondanks dat de Rolstoelcentrale 
nu op de Markt is gevestigd ( zogenaamde A-locatie) moei-
lijk is te bereiken. Dit omdat de Markt na 11.00 uur is afge-
sloten voor doorgaand verkeer.  
De contacten met de gemeente zijn goed, daar de Rolstoel-
centrale via het WMO- loket regelmatig mensen die een aan-
vraag hebben ingediend voor de scootmobiel, eerst worden doorgestuurd naar de Rolstoel-
centrale met het verzoek om de aanvraag te testen of deze persoon wel geschikt is om een 
scootmobiel te beheersen c.q. met een scootmobiel deel te nemen aan het verkeer. 

 Het verhuren van rolstoelen en scootmobielen is vrij constant gebleven. Er zijn aanvragen 
van ver buiten de gemeentegrens. 

 Het Roosendaals Treffen in september was succesvol. 

 De schootmobielbaan is in 2013 niet verhuurd. 

 De Rolstoelcentrale heeft een aantal verzoeken kunnen honoreren t.a.v. hulpverlening 
aan ontwikkelingslanden met o.a. rolstoelen. 

 Aan RoGeP hebben we een van onze mensen uitgeleend als versterking van de BTB-
groep. 

Het vrijwillig personeel werkt hard om de zaken op orde te krijgen. Veel technisch personeel 
dat inzetbaar is. Maar een (gepensioneerde) scootmobiel-monteur is nog altijd welkom.  
Het bestuur van de  Rolstoelcentrale is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. De 
huidige voorzitter is door omstandigheden minder actief. In dit jaar heeft onze voorzitter zijn 
aimabele vrouw verloren, hetgeen op hem en de overige medewerkers een grote indruk 
heeft achtergelaten. Wij wensen hem sterkte met dit verlies. 
Inmiddels is het ons duidelijk geworden dat we, waarschijnlijk in 2014, de huidige locatie 
zullen moeten verlaten. Met de gemeente wordt gekeken naar mogelijkheden voor een an-
dere huisvesting, waarbij samenwerking met een derde partij tot de mogelijkheden behoort. 
De goede samenwerking met RoGeP en onze Wethouder Jongmans, zullen leiden tot een 
succesvolle voortzetting van de Rolstoelcentrale.  

Ook in de CG-Raad heeft RoGeP een afgevaardigde. 
Deze Raad is in Nederland het grootste samenwer-
kingsverband van patiënten- en gehandicaptenorga-
nisaties. Bijna 190 organisaties werken samen bin-
nen de CG-Raad. Samen behartigen zij de collectieve 
belangen voor chronisch zieken en mensen met be-
perkingen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rolstoelcentrale 
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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 
 
 

 
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 be-
spreken. 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. 
 

 
Gedurende het afgelopen jaar heeft de WMO-Raad zich vooral ingeleefd aangaande de 
problematiek rondom de transitie van de taken die de gemeente moet gaan overnemen  be-
gin 2015. Diverse knelpunten zullen voor gaan komen ,zoals transitie, jeugdzorg, transitie 
WMO-taken en de  transitie van de nieuwe participatiewet. Hiervoor was het noodzakelijk 
om diverse cursussen bij te wonen en overleg te plegen met diverse afdelingen binnen de 
gemeente. 
Met name mantelzorg is een thema, wat voor de WMO-afgevaardigde erg belangrijk was, 
omdat het WMO-beleid in de toekomst, daar hoge verwachtingen van heeft. Ook heeft de 
WMO-Raad voorlichting gekregen van de website “Zorg voor elkaar”, waar mensen middels 
de computer op Facebook achtige wijze elkaar kunnen ondersteunen. Door een kritische 
houding is de aanbesteding mantelzorg in andere handen overgegaan (meer kwaliteit en 
goedkoper). Het ligt ook in de bedoeling om ook de andere zorg verlenende instanties kri-
tisch te volgen en hun voor volgende subsidies af te rekenen op hun prestaties(zgn. presta-
tie-indicatoren). Verder is bereikt dat vervoer van dagbesteding beter geregeld is. Ook is 
gesproken over de handhaving van het mantelzorgcompliment, de maximale eigen bijdrage 
hbh en lagere WMO-raad vergoedingen. Er is overleg geweest met collega organisaties in 
Breda en Moerdijk en het landelijk overleg met CG-raad en VG-raad, die zijn gefuseerd 
onder de naam: “Iederin”. Verder heeft de WMO-Raad geprobeerd de rol van de wijkhuizen 
op een hoger niveau te brengen om algehele sluiting te voorkomen. Daarnaast heeft de 
WMO-Raad zich bezig gehouden met  locatiemogelijkheden voor de Rolstoelcentrale. 
 

 

Overleg met de wethouder 

CG-Raad 

WMO 

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


 
 

 

 
Pagina 14 van 14 

 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

Rolstoelcentrale 

BTB 

Blindenproject 

Winkelkeuring 



 
 

 

 
Pagina 15 van 14 

 2013 

 

 

 

 


