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Als voorzitter van RoGeP mag je het jaarverslag 2015 openen. Door op de eerste bladzijde het 
voorbije jaar de revue te laten passeren, ben je direct genegen alle contacten, initiatieven, veran-
deringen, resultaten en dergelijke over 2015 op te sommen.  
Ik ga dat vermijden want het is te veel om op deze bladzijde te verwerken. Die andere zeer interes-
sante disciplines treft u verder aan in dit jaarverslag.  
 
In 2015 zijn een aantal belangrijke zaken opgepakt en andere voortgezet. Het door de gemeente 
afwijzen van ons bezwaar tegen het intrekken van subsidie, heeft tot gevolg gehad dat wij in con-
tact zijn getreden met MEE, dit om via de begroting van MEE een indirecte zeer kleine bijdrage 
voor 2016  te ontvangen van de gemeente. Omdat de gemeente RoGeP ziet als belangrijke belan-
genbehartiger inzake gevraagd en ongevraagd adviesgever aan de raad van sociaal domein wordt 
ons vijfhonderd euro in het vooruitzicht gesteld.  
Naast MEE heeft het RoGeP bestuur ook contact gehad met SDW. Met beide organisaties wil 
RoGeP regulier overleg houden. 
 
Een zeer directe stap is gezet in het opgestarte overleg met ANGO. Het RoGeP en ANGO beharti-
gen beide de belangen van mensen met een handicap. Op verzoek van RoGeP heeft het ANGO 
bestuur in de persoon van mevrouw Carla Hellemons plaatsgenomen in ons bestuur om zo te ko-
men tot korte lijnen, bundelen van kennis, vergroten van de slagvaardigheid en sterker te staan in 
het behartigen van de belangen van mensen met een beperking. Het RoGeP heeft zich tijdens een 
ANGO ledenvergadering gepresenteerd en tevens aangegeven waar onze gezamenlijke belangen 
liggen en waarin we elkaar kunnen versterken. Het heeft super snel geresulteerd in het oplossen 
van onveilige situaties en obstakels in de stad, welke door ANGO leden waren aangedragen. Deze 
resultaten zijn mede een gevolg van de banden die RoGeP heeft met de gemeente en andere or-
ganisaties. 
 
In 2015 heeft politiek Den Haag veelvuldig vergaderd over het VN Verdrag voor de rechten van 
personen met een handicap. Uiteindelijk zal het verdrag meer duidelijkheid en uitvoering geven 
aan de toegankelijkheid van gebouwen en het zelfstandig gebruik maken van de openbare ruimte 
e.d. voor mensen met beperkingen. Op gepaste momenten heeft het RoGeP zich gepresenteerd 
tijdens evenementen ter verkrijging van meer naamsbekendheid en zichtbaarheid. 
 
Momenteel is RoGeP door de gemeente ingeschakeld bij de ontwikkeling van de binnenstad en 
meerdere objecten. Ook voor andere organisaties is RoGeP in een vroeg stadium betrokken bij 
plannen ter bevordering van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en de bruikbaarheid voor mensen 
met beperkingen.  
Het scholenproject voor de groepen zeven en acht van het basisonderwijs laat de leerling duidelijk 
en direct zien hoe het is om te leven met een beperking. Onze instructeurs geven helder en leven-
dig uitleg en slagen er steeds weer in de aandacht van de leerling te trekken en hun leergierigheid 
te bevorderen. 
 
Om een passend slot te maken aan deze opening van het jaarverslag 2015 wil ik alle vrijwilligers, 
die zich het hele jaar inzetten voor hun gehandicapte medemens, bedanken voor het geven van 
hun vrije tijd, inzetbaarheid en energie. 
 
Jan Lanooy 
Voorzitter. 
 

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, bruikbaar-
heid 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 
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 begrensd door de beschikbaarheid en kennis 
van de diverse werkgroep leden. 
De werkgroep bezetting was in 2015 op peil, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Ook voor 
dit jaar worden hierin geen problemen voorzien. 
 
Gebouw- en winkelkeuringen: 
Er zijn 44 winkels gekeurd, waarvan er 26 zijn afgekeurd en 18 goedgekeurd. De afkeur vond voor-
namelijk plaats als gevolg van te hoge drempels in de winkeltoegang en het ontbreken van voor 
rolstoelers geschikte paskamers. 
Het aantal winkelkeuringen is drastisch teruggelopen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat bijna alle winkels in Roosendaal zijn gekeurd. De focus zal dan ook 
verlegd worden naar herkeuringen van in het verleden goedgekeurde objecten. 
 
In het vorige verslagjaar is melding gemaakt van onze zorgen betreffende het op peil houden van 
het adressenbestand van winkels, zorgverleners etc. Hierin is verbetering aangebracht doordat 
“RoGeP” ook kan beschikken over het 2 x jaarlijks door de gemeente geactualiseerde bestand. 
 
Publiciteit. 
 
Door de werkgroep btb zijn onderstaande zaken in de lokale pers (“BN De Stem” en “Zuid-West 
TV”) aan de orde gesteld: 

 Op 09-03-2015 en 19-03-2015 is de toegankelijkheid van de stemlokalen belicht. 

Bereikbaarheid  Toegankelijkheid  Bruikbaarheid 
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 Op 04-04-2015 is aandacht besteed aan de “Stammenoorlog”. 

 Op 30-10-2015 is er aandacht besteed aan de totstandkoming van het verharde rolstoel-
pad in Visdonk. 

 
Afrondingen van acties uit 2014 en eerder: 

 Het aanbrengen van leuningen langs de hellingbanen op het Tongerloplein is afgerond in 
eerste kwartaal 2015. 

 Het aanbrengen van de ontbrekende rateltikkers in de stad is afgerond in de zomer van 
2015. 

 De klachtafhandeling inzake de toegankelijkheid van “Prinsenhof” heeft ertoe geleid dat de 
VVE heeft besloten tot het aanbrengen van automatische deurdrangers. Deze zijn in het 
voorjaar van 2015 ook daadwerkelijk aangebracht. 

 De glasbakken op de Kennedylaan zijn verplaatst, zodat de mindervalideparkeerplaatsen 
beter bruikbaar worden. 

 De gemeente heeft de foutieve aanleg van parkeerplaatsen nabij “Lodge Visdonk” gecorri-
geerd.  

 Het overleg met “Natuurmonumenten” heeft ertoe geleid dat in Visdonk eind 2015 een rol-
stoeltoegankelijk pad is aangelegd en geopend. 

 “RoGeP” heeft de deelname in het project “Wonen met Gemak” stopgezet. De reden hier-
van is dat binnen dit project zeer veel deelname van elders op gang gekomen is, zodat de 
inbreng van het “RoGeP” geen prioriteit meer heeft. 

 
Voortzettingen van acties uit 2014 en eerder: 

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

 De contacten met “HIG Invest BV” inzake de voorgenomen verbouwingen van de Rem-
brandgalerij lopen nu via de gemeente Roosendaal. Hierin zijn verder nog geen ontwikke-
lingen te melden. 

 Winkelcentrum “de Biggelaar” is nog steeds onvoldoende 
bereikbaar voor rolstoelers. Herhaalde toezeggingen van 
het Biggelaar-management heeft hierin nog geen verbete-
ringen gebracht. 

 “RoGeP” heeft intensief deelgenomen aan de beraadsla-
gingen inzake het project “Hart voor de Binnenstad” van 
Riek Bakker. Deze deelname heeft zijn vervolg gekregen 
in de nadere planuitwerkingen door “Appels Management” 
en “StratAct”. Zie ook het hoofdstuk hieronder. 

 
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 herontwikke-
ling en nieuwe aanleg in de openbare ruimte. Dit overleg heeft een structureel karakter. In 
2015 zijn o.a. de volgende voor RoGeP relevante projecten c.q. bestekken beoordeeld: 

o Doortrekking van de Kade. 
o Beoordeling van ontwerp- en materiaaleisen in standaard bestek omschrijvingen. 

Resultaten 

obstakels Tolbergcentrum 
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o Herinrichting Christiaan Huygensstraat. 
o Herinrichting Joseph Israëlstraat. 
o Herinrichting Mgr. Hopmanstraat. 
o Herinrichting Dr. Poelsplein. 
o Standaarddetails. 
o Nieuwbouw Kalsonkcentrum/Philipslaan. 
o Het bouw- en woonrijp maken van de Plantagebaan 

in de Wouwse Plantage. 
o Nieuwe aanleg van de Recreatieve Poort in Visdonk. 

 Overleg met wethouder Schenk heeft ertoe geleid dat er in 
de gemeentelijke begroting voor 2015 een bedrag is geoor-
merkt van € 75.000,00 om tekortkomingen met betrekking tot 
toegankelijkheid in de openbare ruimte op te heffen. Hernieuwd overleg met wethouder 
Schenk heeft ertoe geleid dat deze begrotingspost ook voor 2016 wordt gehandhaafd. 

 Door “RoGeP” is advies uitgebracht inzake parkeerproblematiek in de dorpskern van 
Heerle. Dit in relatie tot de hiermee verband houdende doorgangsproblemen voor rolstoe-
lers over de trottoirs. Om haar moverende redenen heeft “RoGeP” de initiëring van verbete-
ringen gestaakt. De gemeente daarentegen heeft de verkeersproblematiek in Heerle in bre-
dere zin op de agenda gezet en vooralsnog vindt in het begin van 2016 hierover overleg 
plaats met het Bewonersplatform en “RoGeP” is voor dit overleg uitgenodigd. Bezien dient 
dan te worden of “RoGeP” alsnog de hierboven gesignaleerde problematiek wederom aan 
de orde stelt. 

 “RoGeP” heeft een aandeel gehad in het nieuwe ontwerp voor de Nispense dorpskern. In 
de loop van 2015 is deze dorpskern gerenoveerd. Tevens is er een openluchttheater gere-
aliseerd wat toegankelijk is voor rolstoelers. 

 Er is een actie in gang gezet teneinde parkeerovertredingen op mindervalideparkeerplaat-
sen te beperken. Deze actie is in de uitvoering niet vervolgd. Zie ook hieronder bij 
“……..aan derden”. 

 Op 19-03-2014 heeft “RoGeP” een ronde gemaakt langs diverse stemlokalen. De bevindin-
gen 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 onder-
zoek te onderwerpen. De gemeente heeft hiertoe eind december 2014 de lijst met stemlo-
kalen aan “RoGeP” verstrekt. De stemlokalen zijn hierna daadwerkelijk bezocht en de te-
kortkomingen in toegankelijkheid zijn in eerste instantie via de verantwoordelijke ambtenaar 
en later via de burgemeester ter kennis gebracht van de gemeente. Dit heeft ertoe geleid 
dat “RoGeP” onder financiering van de gemeente de aangedragen verbeteringen in de uit-
voering gaat begeleiden. De eerste resultaten hierin waren eind 2015 zichtbaar bij de aan-
passing van buurthuis “Nisipa”. Ook verbeteringen van het stemlokaal in Moerstraten zijn in 
gang gezet en deze zullen begin 2016 worden afgerond. Hierna dient nader overleg ge-
voerd te worden met de gemeente hoe we verder dienen te gaan met de overige stemloka-
len. 

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

 Er is door “RoGeP” in het voorjaar en najaar van 2015 onderzoek verricht naar de toegan-
kelijkheid van bushaltes. Deze zijn getoetst aan de provinciale eisen van 2010 en naar aan-
leiding daarvan zijn er diverse tekortkomingen geconstateerd. De resultaten zijn in een rap-
port overhandigd aan de gemeente. De tekortkomingen zullen in de loop van 2016 worden 
aangepakt. 

 Advisering inzake de verbouwing van het “Cultuurcluster” (Gebouwintegratie Schouwburg 
de Kring en Tongerlohuys) is opgestart in december 2015 en krijgt vervolg in 2016. 

 “RoGeP” heeft een begeleidende rol gespeeld in de aanbesteding en uitvoering van een 
rolstoeltoilet in de toenmalige Rolstoelcentrale aan de Charitasstraat. 

rolstoelpad in Visdonk 
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 De voetgangersoversteekplaats op de kruising Willem Dreesweg-Flintdijk is verlegd, ten-
einde een betere oversteekfaciliteit te bieden aan visueel gehandicapten. Hierdoor staat 
men dichter bij de rijbaan, zodat de blindenstok beter opgemerkt wordt door automobilisten. 

 Er is met de gemeente overleg gevoerd inzake het op orde brengen van het wandelpad 
langs de spoordijk tussen de Damastberg en het Tolberg-Kroeven fietspad. Door het ver-
gaan van de stolgrindverharding waren de begrenzingen van het voetpad niet meer voel-
baar voor  blindenstokken. Het overleg heeft niet tot resultaat geleid. 

 De verharding van de Oliemolen is hersteld. De ongelijkheid ervan gaf overlast aan de rol-
stoelgebonden bewoners van de straat. 

 “RoGeP” heeft de foutieve afzettingen aan het voetpad tussen de Willem Dreesweg en 
Langdonk gesignaleerd en heeft tevens een bijdrage geleverd in het herstel hiervan. 

 Vanuit de hierboven gesignaleerde contacten met “StratAct” heeft “RoGeP” een bijdrage 
geleverd aan de herinrichting van de Nieuwe Markt. Deze advisering vindt zijn vervolg in 
2016. 

 In de navolgende klachten heeft “RoGeP” een bemiddelende rol gespeeld naar de ge-
meente met als resultaat dat de klachten zijn verholpen: 

o Op de Henri-Dunantstraat was sprake van slechte reparatieplekken in de verharding 
van het fietspad. Rolstoelers en scootmobielers ondervonden hiervan hinder. 

o Een bewoonster van de Hoenderberg heeft een probleem gesignaleerd met betrek-
king tot de door haar aangevraagde –en vervolgens aangelegde- mindervalidenpar-
keerplaats.  

o Op de oversteekplaats nabij “Tamoil” over de Willem Dreesweg is het uitzicht verbe-
terd voor laag zittende rolstoelers en scootmobielers. 

 Er is een gevaarlijke oneffenheid gesignaleerd in het fietspad op de Heerma van Vosstraat. 
Scootmobielers dreigen hier te kantelen. 

 De fietsverkeerslichten op het kruispunt Vrouwenhof kunnen niet bediend worden vanuit de 
scootmobiel/rolstoel. Hiervan is een rapportage opgesteld naar de gemeente, welke de te-
kortkoming in behandeling heeft genomen. 

 “RoGeP” heeft onderzoek verricht naar de geleidingen langs de stallingen voor winkelwa-
gens op de diverse parkeerterreinen. Dit naar aanleiding van het feit dat een mobiel gehan-
dicapte over één van de geleidingen gevallen is met ernstige botbreuken tot gevolg. De ge-
meente heeft het probleem in behandeling genomen.  

 Eind 2015 heeft “RoGeP” wederom contact gehad met de “Dienst Handhaving en Toezicht” 
van de gemeente in verband met diverse signaleringen van illegaal gebruik van mindervali-
deparkeerplaatsen. De gemeente heeft te kennen gegeven daar, op basis van de huidige 
situatie, niet meer aandacht aan te kunnen besteden. Zie ook hieronder.  

 
Advisering, deelname en assistentie aan derden: 

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

 Er is deelname geweest aan enkele wijkschouwen en wijktafels. 

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

o Mantelzorgwoning van “Cubico” 
o “AlleeWonen” in algemene zin en inzake uitbreiding/herinrichting “Parrotia” 
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 “Kellebeek College” in verband met mogelijke samenwerkingsverbanden. 
o Er is contact gelegd met de “Stichting Open Monumentendag Roosendaal” om te 

bezien of de toegankelijkheid van de Roosendaals monumenten op de “Open Mo-
numentendag 2016” verbeterd kan worden. 

o Het bestuur van “De Draai Van de Kaai”. In 2015 is het contact met het nieuwe be-
stuur door “RoGeP” vernieuwd, echter hierin is geen vervolg gegeven. 
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o “RoGeP” heeft de “Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede” 
benaderd in verband met de aanstaande renovatie van de aula van “Begraafplaats 
Zegestede”. In januari 2016 vindt hierover een bespreking plaats. 

o Er is contact gelegd met “Ango”, zodat via deze organisatie een efficiëntere signale-
ring van tekortkomingen plaats kan vinden. 

 Er heeft bemiddeling door het “RoGeP” plaatsgevonden en er vindt in een aantal gevallen 
nog steeds bemiddeling plaats in onderstaande kwesties. Het resultaat daarvan heeft ener-
zijds te maken met bewustwording van de gesignaleerde problematiek, waarbij resultaten 
vooralsnog moeilijk meetbaar zijn en anderzijds heeft deze bemiddeling tot concrete resul-
taten geleid: 

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

o Bemiddeling tussen de dienstverleners in “De Riete”, gemeente en een minderva-
lide bezoekster met betrekking tot gladheidsbestrijding hebben geleid tot toege-
zegde bewustwording van de problematiek. Monitoring door “RoGeP” vindt nog 
plaats. 

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

o Een mindervalide bewoner heeft advies gevraagd met betrekking tot de aanvraag 
van een gehandicaptenparkeerkaart. 

o “RoGeP” heeft ondersteuning verleend bij de ontwikkeling en uitvoering van een 
toegankelijke trap bij de Paterskerk. Dit in verband met toegangsverbetering tot de 
bijgebouwen van de kerk voor halfzijdig verlamde leden van de “Vereniging Niet 
Aangeboren Hersenletsel”. 

o Na contact tussen “RoGeP” en het “Bravis Ziekenhuis” is de automatische toegang 
van het revalidatiegebouw verbeterd. 

o Er is door “RoGeP” contact gelegd met de “Nederlandse Spoorwegen” wegens het 
(te) lang buiten gebruik zijn van de perronlift op het treinstation. 

o “RoGeP” heeft een scootmobielgebruiker verwezen naar de “Rolstoelcentrale”, na-
dat bleek dat hij bepaalde stuurhandelingen onvoldoende beheerste. De “Rolstoel-
centrale” heeft aanvullende lesinstructies verzorgd. 

o Contact met “Woning Stichting Geertruidenberg” heeft ertoe geleid dat het minder-
validentoilet in de “Hoge Brug” is verbeterd. 

o Het mindervalidentoilet in het “Gezondheidscentrum Kalsdonk” bleek permanent op 
slot te zijn. Er is, samen met “Apotheek Roosendaal”, een procedure afgesproken 
voor de sleutelbewaring. 

 De volgende adviezen zijn uitgebracht: 
o Aan de “Bewonersgroep Kortendijk” in verband met de renovatie van de ingangen 

van het “Godwaldtpark” 
o Basisschool “de Heiberg” met betrekking tot de installatie van een traplift voor een 

mindervalide leerling. 

 “RoGeP” heeft de coördinator van de buurtpreventieteams benaderd, teneinde een modus 
te vinden om deze teams in te zetten bij het voorkomen/sanctioneren van de illegale bezet-
ting van mindervalideparkeerplaatsen. Vervolg overleg vindt plaats. 

 

 
  

er is nog vol-

doende werk 

voor RoGeP 
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De website wordt goed bezocht. Dat blijkt wel uit 
de volgende feiten: 
 
In 2015 zijn er 2762 verschillende bezoekers op 
de website geweest. 
Samen hebben zij 3819 bezoeken aan onze 
website afgelegd.  
Meer dan 59% bezoekt dus meerdere keren de 
website. 
Samen zijn er 9172 pagina’s bekeken.  
RoGeP is 51013 gelinkt in een advies in zoek-
machines (b.v. Google). 
 
We zien het aantal bezoekers toenemen met 
14% t.o.v. het vorige kalenderjaar. 
 
Kijk zelf eens op: www.rogep.nl

 
 

 

 
In het schooljaar 2014-2015 hebben leden van het scho-
lenproject 6 scholen bezocht. De scholen waren; Vondel-
school, de Appel, Blokwei, Klaverweide, Klimroos en Ber-
kenveld in Heerle. 
                                                                                                                                                          
385 scholieren hebben deelgenomen aan het ganzenbord 
spel. Vanuit RoGeP zijn er 4 vaste vrijwilligers die dit be-
geleiden. Er zijn ook nog enkele leden die in kunnen sprin-
gen als het nodig is. De kinderen zijn zeer positief over het 
spel en dit geeft hen (ook) een andere kijk op mensen met 
een beperking. Soms zijn er kinderen in de klas die een 
beperking hebben en met dit spel geeft dat hun medeleer-

lingen extra positief inzicht in hun handicap. 
De bedoeling van het Scholenproject is om kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool be-
grip bij te brengen voor mensen met een beperking en tevens kennis te laten maken met de even-
tuele problemen en moeilijkheden die deze mensen in het dagelijks leven tegen kunnen komen. Dit 
doen we door middel van een ganzenbordspel met vragen en doe-opdrachten. Ook de diverse 
hulpmiddelen om de omstandigheden te vereenvoudigen komen aan bod. Door de positieve reac-
tie van de scholen en leerlingen hopen wij nog lang met dit scholenproject door te gaan. 
De spelregels van het gazenbordspel zijn te lezen op onze website. 

Month 
Unique 
visitors 

Num-
ber of 
visits 

Pages Hits 

jan-15 243 308 711 3828 

feb-15 193 231 550 2461 

mrt-15 297 393 962 5180 

apr-15 260 338 996 5223 

mei-15 232 287 602 3614 

jun-15 224 293 646 3339 

jul-15 170 247 533 3062 

aug-15 234 316 741 2797 

sep-15 233 378 880 3519 

okt-15 269 447 1363 7189 

nov-15 206 289 606 7485 

dec-15 201 292 582 3316 

totaal 2762 3819 9172 51013 

Website 

Scholenproject 

het ganzenbordspel 
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Begin 2015 heeft RoGeP besloten om de zetel in de Seniorenraad Roosen-

daal in te trekken. Door de veranderingen in de WMO-uitvoering had de Seni-

orenraad voor RoGeP geen meerwaarde meer. 

Naast RoGeP heeft ook de ANGO haar zetel ingetrokken.  

Uiteindelijk is de Seniorenraad aan het eind van 2015 opgeheven. 

 
Even voorstellen. Ik ben Carla Hellemons geboren Pelders. Echtgenote en moeder van twee vol-
wassen kinderen en heel voornaam, oma van een lieve kleindochter. 
Ofschoon ik geen geboren Roosendaalse ben, voel ik me wel ingeburgerd na 45 jaren hier ge-
woond te hebben. In mijn werkzame leven ben ik o.a. boekhoudster geweest. Al vele jaren zet ik 

me als vrijwilliger op vele manieren in. Momenteel ben ik penningmeester 
van ANGO Roosendaal e.o. Als vertegenwoordigster van ANGO ben ik, in 
2015, bij  RoGeP gekomen, omdat ik meen dat onze achterban gelijk is. Na 
een inwerkperiode ben ik voornemens me nuttig te maken voor beide vereni-
gingen.  
In 1999 ben ik lid geworden van ANGO Roosendaal e.o. ANGO staat voor Al-
gemeen Nederlandse Gehandicapten Organisatie. ANGO zet zich in voor 
mensen met een beperking. De organisatie geeft voorlichting, steun bij juridi-
sche en maatschappelijke problemen. ANGO helpt, indien nodig, ook bij het 
verkrijgen van hulpmiddelen enz. enz. In Roosendaal heeft de afdeling di-
verse avonden per jaar met ontspanning en/of voorlichting. Op maandag-

avond is er voor de leden de mogelijkheid te zwemmen in zwembad de Stok in extra verwarmd wa-
ter. Als lid van de ANGO ben ik penningmeester geworden. Om samenwerking te krijgen op ge-
meentelijk niveau ben ik als vertegenwoordigster van ANGO lid geworden van de Seniorenraad. 
Inmiddels is deze gestopt. Omdat de doelgroep hetzelfde is, is het m.i. een logische stap om als 
vertegenwoordigster van ANGO aan te sluiten bij RoGeP. 

 
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 ko-
men 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 
RoGeP heeft diverse contacten gehad met verschillende wethouders. Tevens is op 16-04-2015 
een bijdrage geleverd aan de gemeentelijk expertsessie met betrekking tot het “Gemeentelijk Ver-
voers- en Verkeersplan” (GVVP). Onder andere vanuit deze sessie en met inbreng van politieke 
partijen is een amendement op dit GVVP aangenomen. In dit amendement wordt uitgesproken dat 
het college in de uitvoering van het GVVP de toegankelijkheid van Roosendaal in de breedste zin 
van het woord zal bevorderen. 
 

Seniorenraad 

Contacten met instanties 

Nieuw bestuurslid 
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Op 9 december 2015 werd de jaarvergadering van RoGeP gehouden in Huis ten Halve. Buiten het 
bestuur waren er een aantal belangstellenden aanwezig.  
 
De voorzitter, Jan Lanooy, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit is een jaarvergade-
ring met aansluitend een buffet voor alle vrijwilligers van RoGeP. 
Jan vertelt dat RoGeP het afgelopen jaar nauwe contacten gezocht heeft met organisaties die bij 
onze doelstelling passen. 
- ANGO (dit ging voornamelijk over obstakels die mensen met een beperking tegen komen) 
- MEE West Brabant (dit ging voorlopig voornamelijk over het mee liften voor subsidie) 
- SDW (feedback vanuit de organisatie, waar mensen met een beperking tegen aan lopen) 
- Gemeente (RoGeP gaat nu niet achteraf van alles vinden, maar mag aan de voorkant meeden-
ken) 
- Rolstoelcentrale (al veel langere samenwerking, is verhuisd naar Parklaan, werkt samen met 
Kruisvereniging en heeft veel vrijwilligers) 
De agenda vermeldt goedkeuring verslag jaarvergadering dd. 14 mei 2014 en jaarverslag 2014. 
Aanwezige gaan akkoord met beide verslagen. 
 
Huib de Ruijter (coördinator BTB) zegt dat RoGeP flink aan de weg timmert. Hij staat op de maillijst 
van de ambtenaren en wordt op de hoogte gehouden van alle bouwplannen. 
Huib heeft een aantal zaken genoemd die hij, namens het RoGeP, het afgelopen jaar heeft be-
werkstelligd, zoals: 
Leuningen bij oprit ingang Biggelaar shop 
Toegang parkeergarage Ligapark voor auto’s met rolstoelers 
Toegang voor rolstoelers ingang Bravis ziekenhuis 
Aanpassen verkeersborden voor rolstoelers 
 
Projecten voor 2016; 
Kruispunt Vrouwenhof, verkeerslichten. 
Blindengeleide pad bij bushaltes. 
Geleidenbandjes winkelwagentjes (Tolberg) 
Toegankelijkheid stemlokalen.  
 
Jolanda Oosterbos (coördinator scholenproject) vertelt dat scholen aangeschreven worden binnen 
de Gemeente Roosendaal. Men gaat met een ganzenbordspel naar de groepen 7 en 8 van de ba-
sisschool. Doel van dit spel om de leerlingen kennis te laten maken met allerlei beperkingen voor 
mensen met een handicap. Er zijn vragen die beant-
woord moeten worden en er zijn doe-opdrachten, waar-
van rolstoel rijden en je naam prikken in braille het popu-
lairst zijn. Vorig schooljaar zijn 7 scholen bezocht en 18 
groepen. Dat betekent dat de vrijwilligers 18 dagdelen 
op pad geweest zijn. Ook voor het scholenproject is er 
een vacature. 
 
Voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet het af-
gelopen jaar en wenst iedereen een gezond 2016. 
 
Aansluitend geniet iedereen van een uitgebreid buffet en 
een gezellig samenzijn.  
  

Jaarvergadering 

gezellig samenzijn 
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Tot 2015 is RoGeP gesteund door een donatie vanuit de Rabobank. Ook hebben we een bijdrage 
ontvangen van de zusters Franciscanessen. Hiervoor onze dank. 
Vanuit de gemeente is er een kleine vergoeding geweest om de raad voor Sociaal Domein te kun-
nen adviseren. Door de kosten zo laag mogelijk te houden kan RoGeP haar werk blijven voortzet-
ten. 
Het is goed om te weten dat RoGeP een ANBI-status heeft. Dat bete-
kent dat een gift aan RoGeP fiscaal aftrekbaar is.  
Een financieel verslag is te vinden op onze website www.rogep.nl 
Ook is RoGeP te vinden op de website http://www.kennisbankfilantro-
pie.nl. Op deze website staan alle ANBI’s in Nederland. 
 
  
 
 

 
Het Dagelijks bestuur is in 2015 11 keer bij elkaar geweest.                                                                               
 
Het Algemeen bestuur heeft in 2015 8 keer vergaderd op de volgende data: 21 januari, 5 maart, 15 
april, 13 mei, 24 juni, 26 augustus, 14 oktober en 25 november.                                                                 
Op de agenda stonden de vaste onderwerpen; agenda, verslag vorige vergadering, in- en uit-
gaande post, stand van zaken werkgroepen: BTB, Scholenproject, Adviesraad Sociaal Domein, 
Rolstoelcentrale en Ango. 
In april stond er  op de agenda; aftreden en herkiesbaar, Jan Lanooy en Frans Duran. Beiden gaan 
nog 3 jaar door als voorzitter en penningmeester van RoGeP. 
De Jaarvergadering heeft op 9 december plaats gevonden, met aansluitend de vrijwilligersavond. 
Deze werd gehouden bij Huis ten Halve. De vergaderingen worden gehouden bij de Stichting Rol-
stoelcentrale, tot oktober gehuisvest in de Charitasstraat, daarna nieuwe vestiging aan de Park-
laan.  
RoGeP was tot april 2015 actief in de Stichting Seniorenraad Roosendaal, en heeft in april haar 
lidmaatschap opgezegd.                                                                                                                                                                  
In april 2015 heeft de stichting Ango aansluiting gezocht bij RoGeP. Mevr. Carla Hellemons heeft 
in april, namens Ango, zitting genomen in het bestuur van RoGeP. 
Bestuursleden hebben ook deelgenomen aan: St. Elisabeth Stakeholdersbijeenkomst, ROR, 

Beursvloer Parrotia, Traverse vrijwilligers college, Roosendaalse uitda-
ging. In okt. 2015 was het bestuur ook aanwezig bij opening rolstoelpad 
bij Natuurpoort Visdonk. Er is een gesprek geweest met wethouders Pol-
derman en Schenk. 
Bestuur RoGeP heeft in 2015 ook deelgenomen aan Roosendaals Tref-
fen en OV-instap dag. In oktober heeft er een bijeenkomst plaatsgevon-
den met leden van Ango. Leden hadden veel vragen en opmerkingen 
t.a.v. mensen met een beperking. 

  

Bestuursvergaderingen 

Financiën 

http://www.rogep.nl/
http://www.kennisbankfilantropie.nl/
http://www.kennisbankfilantropie.nl/
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2015 was een roerig jaar voor de rolstoelcen-
trale. In 2014 hadden we de opening met een 
open dag. Toen niet wetende, dat we ca. een 
jaar later de mededeling kregen, dat we een 
ander onderkomen moesten gaan zoe-
ken. De gemeente wilde ons ter wille zijn 
door ons met andere maatschappelijke 
instellingen onder een dak te gaan 
huisvesten. Maar door ruimtegebrek 
is de rolstoelcentrale afgehaakt. Ook 
wilden we onze eigen identiteit hand-
haven, mede door de samenwerking 
met de kruisvereniging. Door ons grote net-
werk zijn we in contact gekomen met de 
BIOS groep uit Rotterdam, die ons een pand 
ter beschikking kon stellen aan de Parklaan. 
Deze locatie omvatte een ruim kantoor en 
een ruime loods, welke als werkplaats en op-
slag kon dienen. Met veel inspanningen is er 
weer verhuisd en weer opgebouwd. Nu alles 

onder een dak. Met de uitbreiding van taken 
en diensten is ook het aantal vrijwilligers ge-
groeid naar 25 personen, dit alles volgens de 
ideële  doelstellingen van de rolstoelcentrale. 
Daarnaast zal het ook nog wel even duren, 
eer dat alles weer optimaal functioneert en 

we weer in 2016 het vertrouwde servi-
ceniveau volledig kunnen leveren. 
De toekomst ziet er redelijk uit, ge-
zien de aanstormende geboortegolf, 
met kleiner wordende budgets voor 

hulp aan mensen met beperkingen. 
We hopen dan ook, dat d.m.v. een uitge-
breide service en maatschappelijk aanvaard-
bare tarieven en prijzen, eventuele cliënten 
bij ons hun voordeel kunnen doen. 
Voor meer info zie: http://www.rolstoelcen-
trale.nl/ 

 

 

 
Na het opheffen van de oude WMO-raad is gekozen voor een geheel nieuwe opzet en dat heeft 
eind 2014 geresulteerd in een geheel vernieuwde raad. De samenstelling is dan ook divers, zoals 
mensen met beperking, mensen uit politiek, studenten, advocatuur, mensen met culturele achter-
gronden, werkvoorziening, sociale achtergronden enz. De bedoeling is om de gemeente te voor-
zien van gevraagde en ongevraagde adviezen om het gemeentelijk beleid in deze roerige tijden te 
ondersteunen en zodoende een breed draagvlak te creëren. 
De raad kan gebruik maken van de kennis in Roosendaal die leeft bij de ambtenarij en de kennis-
schillen in Roosendaal, zoals bv. RoGeP en andere maatschappelijke instellingen. 
In het begin duurde het even om met deze zeer gevarieerde groep de juiste weg in te slaan en het 
oprichten van werkgroepen met gelijkluidende interesses. 
Eind 2015 zijn onderwerpen ter hand genomen op  het gebied van armoedebestrijding, arbeidspar-
ticipatie en jeugd gezondheidszorg. In 2015 zijn reeds enkele adviezen geheel of gedeeltelijk over-
handigd aan de wethouder. Nu de route van adviezen en de bijbehorende overlegstructuren een-
maal bekend zijn, hoopt de raad ook in 2016 Daadkrachtige adviezen te kunnen geven. 
Lees meer op http://adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl/. 
  

Rolstoelcentrale 

WMO / Raad voor het Sociale Domein 

http://www.rolstoelcentrale.nl/
http://www.rolstoelcentrale.nl/
http://adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl/
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In 2015 is RoGeP  met een stand aanwezig geweest op het Roosendaals Treffen. Daarnaast gaf 
RoGeP acte de presente op de OV-instapdag in het Dijksteeke en was RoGeP aanwezig op een 
informatiedag bij het ANGO. Op deze dagen heeft RoGeP weer goed geluisterd naar betrokkenen 
om zo de belangen optimaal te kunnen blijven behartigen. Input blijft nodig. 
Verder zijn er gesprekken geweest met MEE en SDW over samenwerking en daar zijn wat afspra-
ken uit voortgekomen die in 2016 vorm gaan krijgen. 
 
Ook zijn alle flyers herzien. Vooral de sportflyer was weer toe aan een update. De infoborden zijn 
aangepast aan de actuele situatie, zodat RoGeP zich optimaal kan vertegenwoordigen. Het is be-
langrijk om goed infomateriaal te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rolstoelcentrale 

BTB 

Winkelkeuring 

Publiciteit 
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Mocht u, particulier of zakelijk, het werk van 
RoGeP belangrijk vinden en ons willen steunen 

dan stellen wij uw bijdrage zeer op prijs. 
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