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Voor u ligt het jaarverslag 2014.  

Met voldoening kijk ik terug naar het afgelopen jaar.  

Er is veel werk verzet, waaronder het leggen en onderhouden van contacten en het voeren van 
overleg. De reeds aanwezig wortels van RoGeP zijn, binnen de Roosendaalse samenleving, verder 
vertakt en verstevigd. Het is goed  te ondervinden dat het RoGeP, gevraagd dan wel ongevraagd, 
wordt betrokken bij ontwikkelingen, veranderingen en projecten.  

Hoogtepunt hierin is de grote betrokkenheid bij de verandering van WMO raad naar de Raad Sociaal 
Domein. Tevens het groeiende besef, bij de lokale overheid, dat het RoGeP een belangrijke rol kan 
vervullen in het voortraject van planontwikkeling.  

Een grote teleurstelling is echter, dat ons subsidieverzoek voor 2015 door de gemeente is afgewe-
zen. Het bezwaar dat we daartegen hebben ingediend is inmiddels ongegrond verklaard. Dit ver-
plicht ons, nog nadrukkelijker, optimaal met de voor ons beschikbare financiën om te gaan.  

Gelukkig was daar een onverwachte, geldelijke bijdrage van de Stichting Sociaal Steunfonds St. Jan 
Roosendaal. Zij waarderen onze jarenlange inzet voor de positie van gehandicapten in het dagelijkse 
leven met een gift van €.1200,00. Mede hierdoor kunnen wij ook in 2015 onze visie verder eigen 
maken en toekomstige ontwikkelingen in de samenleving blijven volgen.   

Tijdens de jaarvergadering is het thema ‘zorgindicatie’ duidelijk door de zorgbemiddelaar van  
St. Elisabeth verwoord. Hiermee richten wij ons reeds op de nieuwe toekomst van de zorg in Neder-
land.  

Dat RoGeP aan de weg timmert is ook te zien aan de krantenartikelen die in 2014 in de regionale 
dagbladen zijn verschenen met als doel de medemens met een beperking zo volledig en functioneel 
mogelijk deel te laten nemen aan het dagelijkse leven.  

Daarnaast bemerken wij, tot onze grote vreugde, een enorme belangstelling voor onze website, 
waarop sinds kort ook onze promotiefilm is te zien. Deze film is overigens ook goed bruikbaar tijdens 
promotie- en voorlichtingsbijeenkomsten.  

De immer aanwezige wil om, samen met anderen, doelen te realiseren voor onze gehandicapte 
medeburger moge duidelijk zijn uit de vele contacten met gemeentelijke en verwante organisaties. 
Ook de verhuizing van de Rolstoelcentrale met de inzet van alle vrijwilligers was een toonbeeld van 
samenwerking. Dit punt brengt ons bij het vertrek van Leo van Zon, de animator van de Rolstoel-
centrale, uit de organisatie en daarmee ook uit bestuur van RoGeP. Hij verdient veel dank en een 
goede gezondheid.  

Tot slot laat ik geen moment passeren om alle vrijwilligers dank te zeggen voor hun inbreng en inzet 
en hen te vragen met dezelfde energie en intentie taken en werkzaamheden voort te zetten.  

Veel lees plezier,  

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 gevraagd en ongevraagd adviseren inzake gebouwaanpassingen en aanpassingen 
aan de openbare ruimte, teneinde aspecten met betrekking tot bereikbaarheid, bruik-
baarheid en toegankelijkheid te verbeteren. 

 Het opnemen en doorsignaleren van toegankelijkheidstekortkomingen in de openbare 
ruimte en het actief initiëren en begeleiden van een oplossing daarvan. 

 Het deelnemen in overleg van zowel gemeentelijke als particuliere instellingen met als 
doel het voorkomen en verbeteren van toegankelijkheidsproblemen voor mindervaliden. 

 
 
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 wor-
den uitgevoerd door inspecteurs, welke ressor-
teren onder de coördinator.  
Bij goedkeuring ontvangen de winkels en ge-
bouwen een sticker voor de etalageruit, waaruit 
blijkt dat het object voldoet aan de gestelde ei-
sen. Tevens worden deze objecten vermeld op 
de website van het RoGeP. 
Van de te verrichten en verrichte keuringen 
wordt een administratie bijgehouden en vastge-
legd door de coördinator. 

 
Bezetting werkgroep. 
 
De bezetting en kwaliteit van de werkgroep wordt begrensd door de beschikbaarheid en kennis 
van de diverse werkgroepleden. 
De werkgroepbezetting was in 2014 op peil, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. 
 
 
Verrichte activiteiten. 
 
Afrondingen van acties uit 2013: 

 Het brugdek van de brug tussen de Hoveniersberg en de Lavendelberg is vernieuwd. 

 De precarioheffing op de rolstoelopritten is van de baan. 

 De boomwortels op de Flintberg en de Cipresberg zijn verwijderd. 

 De toegezegde verbeteringen aan de parkeergarages zijn uitgevoerd. 

 De “Passerelle” is voorzien van rolstoeltoegankelijke liften en een geleidelijnmarkering. 

 Er is rapport uitgebracht inzake de toegankelijkheid van “Waterland” voor scootmobielen. 

Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid 
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Voortzettingen van acties uit 2013: 

 Het aanbrengen van leuningen langs de hellingbanen op het Tongerloplein is door de 
gemeente toegezegd en dit wordt afgerond in eerste kwartaal 2015. 

 Met aanbrengen van de ontbrekende rateltikkers in de stad is een begin gemaakt. Nood-
zakelijk en hernieuwd overleg met de wethouder heeft hieraan een impuls gegeven, zo-
dat afronding van de uitvoering plaatsvind in 2015. 

 Het periodieke overleg met de gemeente inzake de afwikkeling van tekortkomingen in de 
openbare ruimte vindt zijn vervolg.  

 De klachtafhandeling inzake de toegankelijkheid van “Prinsenhof” heeft ertoe geleid dat 
de VVE heeft besloten tot het aanbrengen van automatische deurdrangers. 

 De contacten met “HIG Invest BV” inzake de voorgenomen verbouwingen van de 
Rembrandtgalerij lopen nu via de gemeente Roosendaal. 

 
 
Advisering en acties naar de gemeente: 

 Sinds maart 2014 wordt RoGeP door de gemeente betrokken bij beoordeling van alle 
plannen en projecten van de gemeente betreffende aanpassing, vernieuwing herontwik-
keling en nieuwe aanleg in de openbare ruimte. Dit overleg heeft een structureel karakter. 

 Door RoGeP is advies uitgebracht inzake parkeerproblematiek in de dorpskern van 
Heerle. Dit in relatie tot de hiermee verband houdende doorgangsproblemen voor rol-
stoelers over de trottoirs. Vooralsnog is het probleem “in de koelkast gezet”, echter in het 
eerste kwartaal van 2015 zal dit wederom worden opgepakt. 

 RoGeP heeft een aandeel gehad in het nieuwe ontwerp voor de Nispense dorpskern. 

 Er is een actie in gang gezet teneinde parkeerovertredingen op mindervalideparkeer-
plaatsen te beperken. 

 Er is ondersteuning verleend aan de gemeente in verband met bewonersproblemen be-
treffende reconstructie van de Burgemeester Schoonheytstraat. 

 De gemeente is gewezen op het niet correct aanleggen van parkeerplaatsen nabij 
“Lodge Visdonk”. 

 Op 19-03-2014 heeft RoGeP een ronde gemaakt langs diverse stemlokalen. De bevin-
dingen hieruit zijn aan de gemeente gerapporteerd en tevens is dit het startpunt geweest 
om voor de verkiezingen van 18-03-2015 alle stemlokalen in Roosendaal c.a. aan een 
onderzoek te onderwerpen. De gemeente heeft hiertoe eind december 2014 de lijst met 
stemlokalen aan RoGeP verstrekt. 

 Er is overlegd over een aantal ruimtebelemmerende bomen in de Lijsterbeslaan. Op ter-
mijn zullen deze verwijderd worden.  

 Op de Burgemeester Prinsensingel is een mindervalideparkeerplaats verplaatst. Deze 
was gevaarlijk gesitueerd. 

 Er is melding gemaakt van het feit dat de verharding op de Cipresberg niet voldoet aan 
het beeld-kwaliteitsplan van de gemeente. 

 De glasbakken op de Kennedylaan worden verplaatst, zodat de mindervalideparkeer-
plaatsen beter bruikbaar worden. 

 
 
Advisering, deelname en assistentie aan derden: 

 Er is deelname geweest aan enkele wijkschouwen en wijktafels. 

 Met “Natuurmonumenten” is een initiatief in gang gezet om te komen tot enkele verharde 
paden in “Visdonk” ten behoeve van rolstoelers. 

 De volgende rapporten en adviezen inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruik-
baarheid zijn uitgebracht: 

o De Marokkaanse “Moskee” aan de Burg. Schneiderlaan. 
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o Ontwerpbeoordeling “Wiekendael”. 
o Ontwerpbeoordeling “Reginahof” in Steenbergen. 
o Ontwerpbeoordeling nieuwe buurthuis en buurtsuper “Kalsdonk”. 
o De ontwerp- en uitvoeringsbeoordeling van het mindervalidentoilet in de “Rose-

laar”. 
o Het “ZRTI” op het terrein van het Bravisziekenhuis. 
o Het restaurant “De Pannenkoekenbakker” in Heerle. 
o De herinrichting en renovatie van “Openluchttheater Vrouwenhof”. 
o Mindervalidenkeuken voor “ROC Kellebeek”. 
o Evenement “De Draai van de Kaai”. 
o De nieuwbouw van de “VVV” aan de Markt. 
o Het “Nationaal Voetbalmuseum” in het (voormalige) RBC-stadion. 

 
 
 
 
 
 
 

 Onderstaande contacten zijn gelegd met als doel het bewaken van verdere voortgang in 
toekomstige ontwikkelingen: 

o Mantelzorgwoning van “Cubico”. 
o “AlleeWonen” in algemene zin en inzake uitbreiding/herinrichting “Sponder”. 
o “Captain Cook’s” met het oog op de verbouwing van de voormalige Rolstoelcen-

trale/NMB-bank tot restaurantuitbreiding. 
o Het “Care Innovation Center”. 
o “BB-meubelen” te Bergen op Zoom. 
o “Appels Management” en “StratAct BV” in verband met de herinrichting van de 

compacte Roosendaalse binnenstad. 
o Yvonne van Hulst inzake haar plannen tot het inrichten van een restaurant, waarin 

mindervaliden als personeel tewerk gesteld worden. 
o Schouwburg “De Kring” in verband met toekomstige verbouwplannen. 
o “Bewonersplatform Wouwse Plantage” in verband met toekomstige ontwikkelin-

gen op het “Landgoed Wouwse Plantage”. 

 Er heeft bemiddeling door het RoGeP plaatsgevonden en er vindt nog steeds bemidde-
ling plaats in onderstaande kwesties. Het resultaat daarvan heeft enerzijds te maken met 
bewustwording van de gesignaleerde problematiek, waarbij resultaten vooralsnog moei-
lijk meetbaar zijn en anderzijds heeft deze bemiddeling tot concrete resultaten geleid: 

o Tussen “Dorpsraad Wouw” en gemeente Roosendaal betreffende de realisering 
van rolstoelpaden. Actie vindt zijn vervolg. 

o Op advies van RoGeP heeft de gemeente een voor rolstoelers hinderlijke bank 
op het Roselaarplein verwijderd. 

o Er is door “Hutten Catering” een beldrukker aangebracht bij de mindervalidenin-
gang van de “st. Jan”. 

o Er is een rolstoeloprit door de gemeente aangebracht bij het voetpad door Plan-
ken Wambuis. 

o Er is bemiddeld tussen “Taxi de Groen”, lokale politie en een rolstoelgebruiker 
inzake de bereikbaarheid van schouwburg “De Kring” voor rolstoeltaxi’s. Bemid-
deling is succesvol afgesloten. 
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o Bemiddeling tussen de dienstverleners in “De Riete”, gemeente en een minder-

valide bezoekster met betrekking tot gladheidsbestrijding hebben geleid tot toe-
gezegde bewustwording van de problematiek. Monitoring door RoGeP vindt nog 
plaats. 

o De toegankelijkheid van “Heerma Staete” in de avonduren laat volgens een be-
zoekster te wensen over. Toezeggingen tot verbetering zijn gedaan. 

o Een rolstoelgebruiker bouwt momenteel een dossier op met betrekking tot fiets-
overlast bij het busstation aan de Roselaar. RoGeP zal dit dossier t.z.t. aankaar-
ten bij de gemeente. 

o Bemiddeling van RoGeP heeft ertoe geleid dat “Apotheek Kroeven-Langdonk” 
een mindervalidenparkeerplaats op eigen terrein heeft aangelegd. 

o Er is bemiddeld tussen gebruikers, “Veolia Transport", gemeente en “Wereld-
have” inzake de bereikbaarheid van de “Roselaar” voor deeltaxi’s. Bemiddeling is 
succesvol afgerond. 

o Er heeft bemiddeling plaatsgevonden tussen “Groenhuysen” en de gemeente in-
zake de correcte aanleg van een mindervalidenparkeerplaats bij “De Wilden-
borch”. Actie is afgerond. 

 
 
Gebouw- en winkelkeuringen: 
 
Er zijn 192 winkels gekeurd, waarvan er 130 zijn afgekeurd en 62 goedgekeurd. De afkeur vond 
voornamelijk plaats als gevolg van te hoge drempels in de winkeltoegang en het ontbreken van 
voor rolstoelers geschikte paskamers. 
Tevens is in het laatste kwartaal van 2013 het adressenbestand van winkels, dienstverleners 
etc. geactualiseerd. Echter, het beschikbaar houden van een adequaat adressenbestand blijft 
zorgelijk. Bezien dient dan ook te worden hoe hierin verbetering tot stand gebracht kan worden.

 
 
 
 

 
 

 

 Sinds 2011 is RoGeP nauwer gaan samenwerken met Sportservice West-Brabant. Sa-
men is er een flyer ontworpen met daarop de sportvoorzieningen voor mensen met een 
beperking in Roosendaal. De meest actuele flyer is op de website van RoGeP te vinden. 
Voor meer info van het sportbureau ga naar: www.brabantsport.nl. 

 Er is door het RoGeP een bijdrage geleverd aan “de Week van de Toegankelijkheid”, 
een project van “Ieder(in)”. 

 RoGeP is betrokken bij het project “Wonen met Gemak” met als doelstelling om senioren 
zo lang mogelijk in hun woning te laten wonen. 

 RoGeP heeft intensief deelgenomen aan de beraadslagingen inzake het project “Hart 
voor de Binnenstad” van Riek Bakker. 

 RoGeP is partner van “Alles is gezondheid”. 

Samenwerkingsverbanden 

http://www.brabantsport.nl/
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In 2014 hebben we de groepen zeven en 
acht van de basisscholen in de gemeente 
Roosendaal benaderd voor een voorlich-
tingsbijeenkomst.  
Vijf scholen hebben hierop gerea-
geerd en totaal hebben er 12 
groepen het ganzenbord-
spel gespeeld. Dit jaar zijn 
het in februari “Het Ta-
lent” (2 groepen), in 
maart op “De Saffier” (2 
groepen) en op de “Cor-
tendijck” (1 groep), in juni 
was de “Jeroen Bosch-
school” aan de beurt (4 groe-
pen) en als laatste in november 
“De Vondelschool” (3 groepen). We 
bezoeken de scholen eens in de twee jaar.  
Het doel is om kinderen door de ogen van 
gehandicapten te laten kijken. Het spel 
wordt gespeeld met behulp van een groot 
zelfgemaakt 
ganzenbord. 
De kinderen 
krijgen per 
tweetal een 
gans waarmee ze het spel gaan spelen. Met 
behulp van een opdrachtenboekje spelen de 
kinderen het ganzenbordspel. De nummers 
van dit spel corresponderen met  ‘doe-op-
drachten”, of kennisvragen die betrekking 
hebben op vragen 
over het gehandicapt 
zijn en hoe hier mee 
om te gaan. De ‘doe-
opdrachten’ moeten 
ze uitvoeren met be-
hulp van de middelen 
die gehandicapten ge-
woon zijn om te ge-
bruiken, zoals een rol-
stoel, krukken, hel-
pend handje, braille-
schrift, polsspalk enz.  
Voordat we met het 
spel beginnen, houdt  één van ons een inlei-
ding en wordt duidelijk gemaakt wat ROGEP 

zoal doet. De leerlingen krijgen te horen bij 
welke opdrachten ze uitleg moeten vragen 
aan de vrijwilligers. Aan de hand van de vra-
gen en opdrachten uit het werkboekje wor-

den nog wat zaken besproken 
die gaan over het gehandi-

capt zijn, bijvoorbeeld:  
“Wat is een soho-
hond?”,  
“Wat is een pro-
these?”,  
 “Wat kan er zoal in 

een huis worden aan-
gepast om iemand met 

een lichamelijke beperking 
zelfstandig te kunnen laten 

wonen?” enz., enz.  
Over al deze vragen worden de kinderen 
dan enigszins gedwongen om na te denken.  
Wij denken wel dat we ons doel bereiken 
met het scholenproject.  Doorgaans vinden 

de kinderen 
het spel heel 
leuk. Het rijden 
in een rolstoel 
wordt als leuk-

ste activiteit ervaren. De kinderen reageren 
zeer enthousiast. 
Wij hopen dat de kinderen van het project 
iets opsteken en zodoende in de toekomst 
meer begrip op kunnen brengen voor men-

sen met een beperking. 
Het zou fijn zijn als de 
scholen wat meer ge-
spreid door het school-
jaar bezocht zouden 
kunnen worden, maar 
dat is vaak niet moge-
lijk in het schoolroos-
ter. De scholen geven 
zelf aan wanneer ze 
ons kunnen ontvan-
gen. 

We hopen nog lang 
met het scholenproject 

door te kunnen gaan. 

  

Scholenproject 
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RoGeP heeft sinds 2012 de Trekker Breeze, een navigatieapparaat dat speciaal voor blinden 
en slechtzienden is ontwikkeld, laten testen door een aantal vrijwilligers. Het  bleek erg moeilijk 
om vrijwilligers te vinden, maar het is RoGeP uiteindelijk gelukt om voldoende mensen te vinden 
die de Trekker Breeze in de praktijk hebben kunnen toetsen. 
 
Eind oktober heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is het project geëindigd met een advies 
naar de gemeente Roosendaal. In 2015 zal dit advies nader worden toegelicht in een persoonlijk 
onderhoud met de wethouder. Een voorlopige conclusie is dat een navigatieapparatuur de ge-
leide- en gidslijnen niet kunnen vervangen. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
De website wordt goed bezocht. Er zijn in 
2014 2008 verschillende bezoekers op de 
website geweest. Samen hebben zij 3154 
bezoeken aan onze website afgelegd. Meer 
dan 57% bezoekt dus meerdere keren de 
website. Samen hebben zij 7784 pagina’s 
bekeken. RoGeP is 32519 in een advies 
(b.v. Google) weergegeven. 
 
 
 
Kijk zelf eens op: www.rogep.nl

 
 
 

 
 
 
 
 

Month 
Unique 

visitors 

Number 

of visits 
Pages Hits 

 93 165 482 2142 

feb-14 99 151 336 1822 

mar-14 115 167 379 1965 

apr-14 110 160 442 2119 

may-14 133 174 441 2128 

jun-14 145 202 463 2429 

jul-14 174 269 568 2225 

aug-14 175 204 378 1778 

sep-14 211 329 752 2917 

oct-14 211 345 886 4203 

nov-14 272 439 1117 4237 

dec-14 270 549 1540 4554 

Total 2008 3154 7784 32519 

Blindengeleide project. 

Website 
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Op 14 mei 2014 werd de jaarvergadering 
van RoGeP gehouden in Huis ten Halve. 
Buiten de leden van het bestuur waren er 
enkele werkgroepsleden en toehoorders 
aanwezig. 
 
De voorzitter, Jan Lanooy, opent de verga-
dering en heet ieder welkom. Speciaal wel-
kom aan Carlo de Boeije, hij is hier vandaag 
voor de laatste keer als bestuurslid. Welkom 
aan Peter Kunnen, nieuwe vrijwilliger, hij zit 
in een rolstoel en zal de werkgroep BTB 
gaan versterken en waar mogelijk ook bij het 
scholenproject. 
Voorzitter zegt, dat voor vandaag het thema 
Zorg-indicatie op de agenda staat en daar-
voor hebben we uitgenodigd: mevrouw Elly 
van Peer, zorgbemiddelaar van St. Elisa-
beth.  
Mevrouw van Peer zegt blij te zijn met de uit-
nodiging, en wil graag voor leden van 
RoGeP enig uitleg geven. 
Tot 2000 was St. Elisabeth een klooster, 
daarna heeft de congregatie voor een ander 
koers gekozen. In 2007 heeft  er een verbou-
wing en nieuwbouw plaatsgevonden. St. Eli-
sabeth is toen een verzorgingshuis gewor-
den, ook met palliatieve indicatie (laatste le-
vensdagen). 

Mevrouw van Peer heeft  de volgende on-
derwerpen besproken: 
Thuiszorg vanuit Elisabeth. 
Dagbesteding voor mensen van buitenaf 
(dementie). 
Mogelijkheid voor warm eten voor mensen 
in de gemeente. 
Verenigingsactiviteiten, waar men lid van 
kan worden. 
Zorg zwaarte pakket (ZZP). 
 
St Elisabeth heeft nog steeds een grote 
wachtlijst, ook van buiten Roosendaal. 
1-2-3- pakket is er niet meer, men is dan 
aangewezen op mantelzorg en thuiszorg. 
Er worden nog geen kamers verhuurd zon-
der zorg. 
Op een vraag, toegankelijkheid voor rolstoe-
lers, zegt mevrouw van Peer dat bij de 
nieuwbouw hier rekening mee is gehouden. 
O.a. tilliften, geen drempels, brede deuren. 
Na deze uitgebreide informatie, bedankt de 
voorzitter mevrouw van Peer voor deze 
boeiende uitleg. 
Mevrouw van Peer nodigt het bestuur uit 
voor een rondleiding. 

 
Vervolg van de vergadering. 

 
Mededelingen. 

- Edwin Stallaert, Rolstoelcentrale, een belangrijke poot van RoGeP, gaat verhuizen naar 
de Charitasstraat. RoGeP krijgt daar een eigen kamer. Ook kan de Rolstoelcentrale de 
scootmobielbaan binnen uitleggen. Gemeente wil van de zorgplicht af t.a.v. rolstoelen en 
scootmobiel. Er zal een pilot gestart worden. Rolstoelcentrale is in gesprek met Welzorg 
en Gezondschap, voor samenwerking. Welzorg heeft  een contract van 10 jaar met de 
Gemeente. 

- Voorzitter zegt dat wij druk bezig zijn met een promotiefilm over RoGeP. Hopen deze in 
september klaar te hebben. 

 
Verslag 22 mei 2013. 
Jac Roeken vraagt naar de problemen WMO-raad dit moment. Komen we later op terug. 
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan notulist en secretaris.  
 
 
 

Jaarvergadering 
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Jaarverslag 2013. 
Iedereen vindt het jaarverslag, zowel inhoudelijk als de lay-out, er goed uitzien.   
Sjef Knappers vraagt naar het financieel verslag 2013. Voorzitter zegt, nu wij een Stichting zijn 
hoeft dit niet opgenomen te worden. Op onze website (jaarverslagen) kan je het financieel ver-
slag 2013 inzien. 
Jaarverslag 2013 wordt goedgekeurd. 
 
Rooster van aftreden. 
Jolanda Oosterbos, Kees Franken en Huib de Ruijter zijn aftredend en worden herkozen. 
Carlo de Boeije is aftredend en niet herkiesbaar. Voorzitter bedankt Carlo voor zijn inzet voor 
RoGeP. 
Er is reeds op verschillende wijze afscheid van hem genomen. 
 
Stand van zaken werkgroepen. 

BTB. 
Huib de Ruijter zegt dat RoGeP flink aan de weg timmert. Hij heeft nu een kamer op het 
Stadskantoor. Hij staat op de maillijst van de ambtenaren en wordt op de hoogte gehouden 
van alle bouwplannen. 
Enkele zaken waar hij voor gevraagd is; Biggelaarcentrum, VVV winkel, Parkeergarages, 
Passage, Nispen centrum en Captain Cook’s restaurant, verbouwing gebouw v.h. Rolstoel-
centrale. 
Ook het publiek weet RoGeP te vinden. 
Wij staan ook uitgebreid in de krant met BTB. 
Huib zegt dat hij alle medewerking krijgt van de ambtenaren, maar zij zeggen dat ze geen 
geld hebben voor alle aanpassingen. Huib gaat hierover vragen stellen aan de politiek. 
Sjef Knappers vraagt naar openbaar vervoer. Bussen hebben geen plaat om een rolstoeler 
in de bus te rijden. Bij Reizigersoverleg is afgesproken dat per 1 januari 2015 iedere bus een 
inrit heeft voor rolstoelers. 
WMO. 
Edwin Stallaert, lid van WMO-raad namens RoGeP, deelt mede dat er op dit moment interne 
problemen zijn met leden WMO-raad. Het Dagelijks Bestuur heeft een lid ontslagen en dit 
kan niet. 
Er is uitgebreid contact met de wethouder. Vergadering van de WMO-raad vandaag ging 
niet door. 
Politiek, SP en Groen Links, hebben 24uurs vragen gesteld aan de wethouder. 
Dit geheel is een slechte zaak nu vanaf 1 januari 2015 de WMO door de gemeente de regie 
wordt gevoerd. 
Sjef Knappers draagt het Masterplan 2004-2015 aan. Zorgvragers en zorgbieders in gesprek 
met gemeente. Regie ligt in zijn geheel bij gemeente. Vorige wethouder heeft bij zijn aantre-
den het Masterplan in de la gelegd. Sjef vraagt om bij het gesprek met de nieuwe wethouder 
dit aan te kaarten. Ook het Masterplan onder de aandacht van de politiek te brengen. 
Scholenproject. 
Ton Klaver, eens in de twee jaar worden scholen aangeschreven. Dit schooljaar hebben zich 
maar weinig scholen aangemeld. Zou graag zien dat  alle scholen in de kerkdorpen worden 
aangeschreven. 
Klassen worden groter, groepen 6 en 7 gaan samen, aantal kinderen dan 30 tot 35. Wij 
moeten dan ook meer vrijwilligers inzetten. 
Wil graag een keer met Jolanda Oosterbos (coördinator) aan tafel zitten om dit te bespreken. 
De voorzitter is graag bij dat gesprek aanwezig. 
GPS-stokken. 
Voorzitter zegt dat  slechtziende en blinde ouderen  niet geïnteresseerd zijn in deze techniek. 
Eind 2014 zal er een evaluatie plaatsvinden. 
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Rondvraag. 

- Jac Roeken vraagt vanuit RoGeP een attentie voor Anton Lanooy. Deze ligt in het zie-
kenhuis en heeft een zware operatie ondergaan. 

- Sjef Knappers vraagt om bij het overleg met de wethouder, de dagbesteding te bespre-
ken. 

- Edwin Stallaert bedankt de RoGeP leden die meegeholpen hebben met de verhuis van 
de Rolstoelcentrale. 

- Voorzitter zegt, nu wij een stichting zijn, wij niet verplicht zijn een jaarvergadering te hou-
den. 
Bestuur zal zich in de komende tijd hierover beraden. 

- Voorzitter zegt  een voorstander te zijn om een bijeenkomst te houden met een thema. 
Hij vraagt de aanwezigen thema’s aan te dragen bij het secretariaat. 

 
Sluiting. 
Voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn inbreng. 
 

 
Tot 2014 heeft de gemeente RoGeP gesteund met een kostendekkende subsidie. Helaas wordt 
ook RoGeP getroffen door het nieuwe subsidiebeleid, waardoor de gemeentelijke bijdrage is 
teruggebracht naar 20%. Ook heeft RoGeP een bijdrage van de stg. St. Jan en de Rabobank 
ontvangen. 
Gelukkig is RoGeP een gezonde stichting en kan ze voorlopig de re-
serves aanspreken. Dit kan natuurlijk niet eindeloos.  
Het is goed om te weten dat RoGeP een ANBI-status heeft. Dat bete-
kent dat een gift aan RoGeP fiscaal aftrekbaar is. Mocht u als particu-
lier, of zakelijk het werk van RoGeP willen steunen dan nodigen wij u 
van harte uit.  
 
Ook is RoGeP te vinden op de website http://www.kennisbankfilantro-
pie.nl. Op deze website staan alle ANBI’s in Nederland. 
 
 

 
De Seniorenraad Roosendaal is ingesteld om de belangen van alle ouderen 
in de gemeente Roosendaal te behartigen. De raad bestaat uit vertegen-
woordigers van belangenorganisaties, zoals RoGeP. 
In 2014 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 par-
tijen in Roosendaal op hun verantwoording gewezen. Verschillende partijen 

hebben de aanbevelingen overgenomen in hun partijprogramma’s. De Seniorenraad heeft de 
ontwikkelingen in de gemeente kritisch gevolgd. De Seniorenraad heeft een uitgebreid advies 
gegeven aan de ontwikkelingen rondom de WMO, aandacht besteed aan de woonvoorzieningen 
voor de ouderen en de gevolgen van de participatiewetgeving voor de ouderen. De Senioren-
raad komt 6 keer per jaar bij elkaar. Voor meer info ga naar: www.seniorenraadroosendaal.nl. 

Financiën 

Seniorenraad 

http://www.kennisbankfilantropie.nl/
http://www.kennisbankfilantropie.nl/
http://www.seniorenraadroosendaal.nl/
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Het Dagelijks Bestuur is in 2014 10 keer bij elkaar geweest. 
Het Algemeen bestuur heeft in 2014 8 keer vergaderd op de volgende data: 8 januari, 19 febru-
ari, 2 april, 14 mei (jaarvergadering), 25 juni, 10 september, 15 oktober en 26 november. 
Op de agenda stonden de vaste onderwerpen: vaststellen agenda, verslag vorige vergadering, 
in- en uitgaande post, stand van zaken werkgroepen: BTB, WMO, Scholenproject, Senioren-
raad, Rolstoelcentrale en GPS. 
Er werd vergaderd bij Huis ten Halve Kruisstraat Roosendaal. 
Op 10 december werd er een bijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers, met een hapje en 
een drankje. 
In 2014 hebben we in mei afscheid genomen van Carlo de Boeije als bestuurslid. Hij was vele 
jaren secretaris. Leo van der Zon heeft in oktober, tijdens de bestuursvergadering, aangegeven 
dat hij stopt als bestuurslid. Leo was vele jaren bestuurslid, mede namens de Rolstoelcentrale. 
 
 

 
Minimaal twee keer per jaar heeft RoGeP overleg met de wethouder om samen met hem en zijn 
ambtenaren de problemen voor mensen met een beperking 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 
Tevens is een bijdrage geleverd aan de commissievergadering “Omgeving” d.d. 24-06-2014. 
Overleg met wethouder Schenk heeft ertoe geleid dat er in de gemeentelijke begroting voor 
2015 een bedrag is geoormerkt van € 75.000,00 om tekortkomingen met betrekking tot toegan-
kelijkheid in de openbare ruimtes op te heffen. 

 
 

 

 Er is een foutieve weergave door de PvdA van de toegankelijkheid van “de Biggelaar” 
gecorrigeerd. 

 De betrokkenheid van RoGeP bij het project “Hart voor de Binnenstad” is benadrukt. 

 De algemene toegankelijkheid van de parkeergarages is aan de orde gesteld. 

 De ongeschiktheid van de “Liga”-parkeergarage voor mindervaliden is benadrukt. 

 Er is melding gemaakt van de algehele toegankelijk-
heid van de Roosendaalse apotheken.  

 De aanwezigheid van RoGeP bij de opening van zowel 
de  “Passerelle” als het “Kellebeek College” is aan de 
orde geweest. 

 RoGeP heeft de onderhoudsstaat van de stoepen, 
n.a.v. de “grijs en groen”-afspraken, aan de orde ge-
steld. 

 
 
 
 

Overleg met de gemeente 

Publicaties 

Bestuursvergaderingen 
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In 2014 is er veel gebeurd. Door steeds wis-
selende geluiden van de overheid is er een 
constante verwarring geweest op het gebied 
van jeugdzorg, zorgondersteuning in de toe-
komst, alsmede ondersteuning van wijkhui-
zen, belangenverenigingen e.d. Door wisse-
lende uitspraken kwam er steeds meer on-
duidelijkheid binnen raad. 
De benodigde informatie vanuit de ge-
meente kwam ook moeilijk op gang, gezien 
de verschuivingen van personeel binnen de 
gemeente. Contactpersonen verloren we. 
Dit alles leidde tot frustratie in de raad. Ook 
de wisseling van wethouder leidde in eerste 
instantie tot vertragingen en de nieuwe wet-
houder had een zekere inwerkperiode no-
dig. 

In de WMO bijeenkomsten tekenden zich 
discussies af met name op financieel ge-
bied, waarbij een confrontatie tussen enkele 
leden en het DB zich aftekende. 
Een en ander leidde tot het ontslag van een 
van de WMO raadsleden, zonder overleg 
vooraf. Hierop heb ik als afgevaardigde ge-
reageerd en mijn verontwaardiging uitgesp-
roken. 
Dit leidde uiteindelijk tot het uiteenvallen van 
de raad. Hierna  is een bijeenkomst  ge-
weest om een nieuwe Raad voor het Sociale 
Domein vast te gaan stellen, welke medio 
april 2015 vaste vormen moet gaan krijgen.

 

 
Aan het einde van 2013 hebben we te horen gekregen dat het pand aan de Markt leeggeruimd 
moest worden i.v.m. verkoop aan de buurman. Wij (het bestuur van de Rolstoelcentrale) zijn 
vervolgens koortsachtig op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen. Mede door gesprekken 
met wethouder Jongmans en door vergunningsproblemen werd gelukkig de uiteindelijke da-
tum naar achteren geschoven. We hebben zelfs noodopvang voor alle materialen overwogen. 
Maar op het laatste moment is ons de voormalige school aan de Charitasstraat toegewezen. 
Bij bezichtiging van de school bleek deze te zijn getroffen door vandalisme. Dankzij snel ingrij-
pen van de gemeente konden we toch beginnen met verhuizing. Dus op het nippertje onze 
doelstelling gehaald. De school is van voldoende afmeting, zodat onze oefenbaan er nu per-
manent ligt. Ook hebben we een onderdelenmagazijn, een opslag voor rolstoelen, een goed 
geoutilleerde werkplaats, een kantine en kantoorfaciliteiten. De royale parkeerplaats voor per-
soneel en klanten heeft ervoor gezorgd dat klanten ons toch weer bezochten. We hebben dan 
ook een open dag verzorgd met belanghebbenden en bewoners uit de straat om ons zo goed 
mogelijk te presenteren. Aan het eind van 2014 zijn er gesprekken geweest met de Kruisver-
eniging over een samenwerkingsvorm en begin 2015 is deze samenwerking operationeel ge-
worden. 
Gesprekken met de gemeente over gratis uitleen van rolstoelen en mogelijk scootmobielen, 
hebben geen effect gehad.  
In september heeft onze voorzitter aangegeven, om gezondheidsredenen, te willen stoppen 
aan het eind van het jaar. Over opvolging wordt in 2015 besloten. Mede door subsidie van de 
zusters van Mariadal, Sivomatic en Stichting Philip hebben we dit bereikt, Door de positieve 
ontwikkelingen in de laatste maanden, is ons vrijwilligers bestand gegroeid naar 20 medewer-
kers. 
Zelfs RoGeP heeft zijn intrek genomen bij  de Rolstoelcentrale. 
 
  

WMO 

Rolstoelcentrale 
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