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“HELP ME NIET ALSTUBLIEFT“  

          “LOES IS NU EEN STUK VAN HAAR VRIJHEID KWIJT“  

Dit las ik in de krant. De roep van twee verschillende mensen die leven in een rolstoel. 
Het doet me beseffen dat de wereld om ons heen in een snel tempo verandert. Televi-
sie, telefoon, internet en zo verder haalt de wereld steeds dichterbij en hierdoor zijn wij 
in staat nieuwe ontwikkelingen te volgen. We vormen ons er een beeld bij en houden 
ons ermee bezig.  
 
Conflicten, oorlogen en hongernood, ver van ons, vandaan zorgen voor grote proble-
men in de hele wereld. Recessies, stagnatie in handel en productie zorgen voor groei 
van de werkloosheid.   
 
En Ango, een grote landelijke organisatie voor mensen met beperkingen, ging ter ziele 
met als gevolg dat de Roosendaalse afdeling op zoek moest naar nieuwe wegen. Ge-
lukkig hebben ze een doorstart gemaakt onder de naam Gehandicapte Vereniging 
Roosendaal e.o. (GVR) waarbij hun vertegenwoordiger in ons bestuur zitting kon blij-
ven houden en daarmee bleven ook de lijnen open.   
 
Er zijn nog meer voorbeelden te geven van veranderingen om ons heen, maar daar-
mee streef ik mijn voorwoord in dit jaarverslag voorbij.  
Wat ik wil zeggen is, dat zorg en zorgen elke dag deel van ons leven uitmaken.  Het is 
zorgelijk dat wij de zorg voor de steeds ouder wordende mens niet voldoende kunnen 
geven.  
 
Vanwege alle veranderingen om ons heen zijn we in oktober 2016 met de vrijwilligers 
van RoGeP aan tafel gaan zitten met de uitdagende vraag: ‘Waar staat RoGeP in 
2020?’  
Tijdens deze bijeenkomst lieten we het ontstaan van RoGeP en zijn beginjaren de re-
vue passeren. De mensen hadden toen meer hulp en ondersteuning nodig, alles was 
kleinschaliger. Nu zijn de mensen beter geschoold en bekend met computer en inter-
net. De mensen zijn langer fit en leven langer. Ze doen meer aan sport, ontspanning 
en recreatie. Mensen met beperkingen hebben een breder scala aan mogelijke werk-
zaamheden en functies door vernieuwde, technische aanpassingen van de werkplek 
en de werkomgeving. Het VN verdrag zal de overheid en maatschappij verder dwin-
gen tot gelijke behandeling van gehandicapten en chronisch zieken.  
 
De huidige doelstellingen en doelgroepen van RoGeP zijn specifiek. Om bij te blijven 
en in te spelen op toekomstige ontwikkelingen dient RoGeP regelmatig terug, vooruit 
en naar zichzelf te kijken, waarbij we onze doelgroep en doelstellingen onder de loep 
leggen. De vraag waar RoGeP staat in 2020 is daarmee zeker nog niet concreet be-
antwoord….en krijgt een vervolg. 
 

Van de voorzitter 
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Voor nu dient RoGeP de vinger aan de pols te houden, als waakhond te fungeren en, 
waar nodig gevraagd en ongevraagd, advies te geven. Het scholenproject voortzetten 
is van groot belang voor jonge mensen, zodat zij in de toekomst in staat zijn tot volle-
dige integratie van mensen met beperkingen.  
 
Onze Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) projectgroep is stevig 
vertakt en geworteld in de Roosendaalse samenleving.  
 
Hoe ouder mensen worden, hoe fitter ze willen blijven, hoe langer ze moeten blijven 
werken, des te belangrijker het is, dat mensen met een beperking toegang hebben en 
kunnen deelnemen aan alles waar ook de vitale mens gebruik van kan maken.  
 
ZORG wordt meer dan ooit maatwerk. Voor RoGeP meer zorg voor de steeds groei-
ende groep oudere met beperkingen en hun steeds ruimer wordende  behoefte.  
 
Alvorens af te sluiten, bedank ik alle vrijwilligers van RoGeP voor hun inzet in  het af-
gelopen jaar.  
   
Voorzitter RoGeP  
Jan Lanooy  
 

 

  

Bestuur 

Voorzitter: Dhr. Jan Lanooy 
 
Secretaris: Dhr. Kees Franken 
 
Penningmeester:  Dhr. Frans Duran 
(webbeheer) 
 
Bestuurslid: Dhr. Huib de Ruijter 
(coördinator werkgroep BTB) 
 
Bestuurslid: Mevr. Jolanda Oosterbos 
(coördinator scholenproject en notulist) 
 
Bestuurslid: Dhr. Edwin Stallaert 
(namens rolstoelcentrale) 
 
Bestuurslid: Mevr. Carla Hellemons 
(namens ANGO/GVR) 
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Binnen het “RoGeP” bekleedt de werkgroep btb een specifieke functie. Hieronder wordt 
uiteengezet hoe deze werkgroep functioneert. Elders in dit jaarverslag worden de activi-
teiten en resultaten uit het verslagjaar weergegeven.  
 
 
 
 

 
 
Doelstelling werkgroep. 
 

 Het beoordelen van winkels, ge-
bouwen en de openbare ruimte 
op aspecten van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor lichamelijk be-
perkte mensen. 

 Het gevraagd en ongevraagd adviseren inzake gebouwaanpassingen en aanpassin-
gen aan de openbare ruimte, teneinde aspecten met betrekking tot bereikbaarheid, 
bruikbaarheid 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 mindervali-
den. 

 
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 gebouwkeu-
ringen 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 beoordelingen wordt een administratie bijgehouden en vast-
gelegd binnen de werkgroep. 
 
Bezetting werkgroep. 
 
De bezetting en kwaliteit van de werkgroep wordt begrensd door de beschikbaarheid en ken-
nis van de diverse werkgroepsleden. 
De werkgroep bezetting was in 2016 op peil, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Ook 
voor dit jaar worden hierin geen problemen voorzien. 
In 2016 is een specifieke functionaris toegevoegd aan de werkgroep. Deze heeft de taakinvul-
ling op het gebied van winkelkeuringen overgenomen van de coördinator btb. 

Bereikbaarheid  Toegankelijkheid  Bruikbaarheid 

Eerste steenlegging voor de aanpassing van de 
bushaltes 
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In het afgelopen jaar heeft de werkgroep btb onderstaande activiteiten verricht voor de 

gemeente, buurtplatforms en (semi)openbare instellingen. Sommige activiteiten zijn af-

gerond, andere activiteiten zijn nog in uitvoering. 

 
Afrondingen van acties uit 2015 en eerder: 
 

 “RoGeP” heeft destijds intensief deelgenomen aan de beraadslagingen inzake het pro-
ject “Hart voor de Binnenstad” van Riek Bakker. Deze deelname heeft zijn vervolg ge-
kregen in de nadere planuitwerkingen door “Appels Management” en “StratAct”. Hieruit 
heeft “RoGeP” een bijdrage geleverd aan de herinrichting van de Nieuwe Markt.  

 Advisering inzake de verbouwing van het “Cultuurcluster” (Gebouwintegratie Schouw-
burg de Kring en Tongerlohuys) is opgestart in december 2015 en inmiddels afgerond. 
In de daaropvolgende uitvoering is rekening gehouden met de uitgebrachte adviezen. 

 De gevaarlijke oneffenheid in het fietspad op de Heerma van Vosstraat is gerepareerd, 
zodat het kantelgevaar voor scootmobielers is opgeheven. 

 De geleidingen langs de stallingen voor winkelwagens op de diverse parkeerterreinen 
zijn door de gemeente aangepast, zodat struikelen wordt voorkomen.  

 In Wouw zijn de rolstoelpaden door de “Dorpsraad Wouw” en gemeente Roosendaal 
gerealiseerd. 

 “RoGeP” heeft aan de “Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede” 
advies uitgebracht betreffende de aanstaande renovatie van de aula van “Begraaf-
plaats Zegestede”. De uitvoering van de renovatie is gereed ca. april 2017. 

 “RoGeP” heeft ondersteuning verleend bij de ontwikkeling en uitvoering van een toe-
gankelijke trap bij de Paterskerk. Dit in verband met toegangsverbetering tot de bijge-
bouwen van de kerk voor halfzijdig verlamde leden van de “Vereniging Niet Aangebo-
ren Hersenletsel”. De trap is in februari 2016 geplaatst. 

 De oversteek voor een rolstoelgebruiker bij de “Wildenborch” is verbeterd. 
 
Voortzettingen van acties uit 2015 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 ontwik-
kelingen te melden. 

 Winkelcentrum “de Biggelaar” is nog steeds onvoldoende bereikbaar voor rolstoelers. 
Herhaalde toezeggingen van het Biggelaar-management heeft hierin nog geen verbe-
teringen gebracht. De contacten zijn inmiddels toe aan evaluatie.  

 In 2016 is het contact met het nieuwe bestuur van “De Draai Van de Kaai” door 
“RoGeP” vernieuwd, echter het vervolg hierop verloopt moeizaam.  

 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. Om haar moverende redenen heeft “RoGeP” de initiëring van 
verbeteringen gestaakt. De gemeente daarentegen heeft de verkeerproblematiek in 
Heerle in bredere zin op de agenda gezet en vooralsnog vindt sinds het begin van 
2016 hierover overleg plaats met het Bewonersplatform en “RoGeP” 

 

Resultaten 
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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 heront-
wikkeling en nieuwe aanleg in de openbare ruimte. Dit overleg heeft een structureel ka-
rakter. In 2016 zijn o.a. de volgende voor RoGeP relevante projecten c.q. bestekken 
beoordeeld: 

o Aanleg van diverse ondergrondse inzamelpunten t.b.v. afvalinzameling. 
o Renovatie Vlietbrug en kruispunt met Westhavendijk. 
o Heraanleg Fietspad E-bergen. 
o Herinrichting Bredaseweg. 
o Aanleg entree mindervaliden in het Gottwaldpark. 
o Inpassing groenelement in het Dijkcentrum. 
o Herinrichting buitenterrein van de Egelantier. 

 De jaarlijkse begrotingspost van € 75.000,00 om tekortkomingen met betrekking tot 
toegankelijkheid in de openbare ruimte op te heffen, heeft een structureel karakter ge-
kregen. 

 Er is een actie in gang gezet teneinde parkeerovertredingen op mindervalideparkeer-
plaatsen te beperken. Enkele leden van “RoGeP” hebben gedurende een aantal maan-
den de parkeerovertredingen gemonitord en vastgelegd. Het resultaat is overlegd met 
de gemeente en een gezamenlijke actie in deze is in gang gezet. Vervolg in 2017. 

 Op 19-03-2014 heeft “RoGeP” een ronde gemaakt langs diverse stemlokalen. De be-
vindingen hieruit zijn aan de gemeente gerapporteerd en tevens is dit het startpunt ge-
weest 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. De stemlokalen zijn hierna daadwerke-
lijk bezocht en de tekortkomingen in toegankelijkheid zijn in eerste instantie via de ver-
antwoordelijke ambtenaar en later via de burgemeester ter kennis gebracht van de ge-
meente. Dit heeft ertoe geleid dat “RoGeP” onder financiering van de gemeente de 
aangedragen verbeteringen in de uitvoering gaat begeleiden. De eerste resultaten 
hierin waren eind 2015 zichtbaar bij de aanpassing van buurthuis “Nisipa”. Ook verbe-
teringen van het stemlokaal in Moerstraten zijn begin 2016 afgerond. Hierna zijn op de 
daarvoor in aanmerking komende stemlokalen goedgekeurde opritten geleverd en aan-
gebracht. Momenteel is de gemeente bezig om -daar waar nodig- mindervalidenpar-
keerplaatsen aan te leggen. Nadat deze actie is voltooid zijn echter nog niet alle stem-
lokalen van de lijst van december 2014 aangepast, omdat de noodzakelijke verbouwin-
gen ingrijpend zijn. Er dient dan ook nader overleg gevoerd te worden met de ge-
meente hoe we verder dienen te gaan met deze kwestie en wel in het licht van de aan 
te passen Kieswet, waarin toegankelijkheid wordt verlangd van 100% van de 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 toe-
gankelijkheid van bushaltes. Deze zijn getoetst aan de provinciale eisen van 2010 en 
naar aanleiding daarvan zijn er zijn diverse tekortkomingen geconstateerd. De resulta-
ten zijn in een rapport overhandigd aan de gemeente. Het oplossen van de tekortko-
mingen is in 2016 gestart en binnenkort zullen de verbeteringen aan de eerste bushal-
tes in uitvoering worden genomen. 

 De fietsverkeerslichten op het kruispunt Vrouwenhof kunnen niet bediend worden van-
uit de scootmobiel/rolstoel. Hiervan is een rapportage opgesteld naar de gemeente, 
welke de tekortkoming in behandeling heeft genomen. Omdat dit kruispunt tegelijkertijd 
met de uitvoering van de nieuwe Centrumring wordt heringericht, zullen de verbeterin-
gen aan de verkeerslichten dan tegelijkertijd worden uitgevoerd. 
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 Er is door een visueel beperkte inwoonster gevraagd om een fietssluisje nabij de 
spooronderdoorgang in het Bulkenaarpad. Dit om de snelheid van uitkomend fietsver-
keer af te remmen. Er volgt nog onderzoek door de gemeente. 

 Bij de herinrichting van de Flintdijk zijn enkele molgootstenen te diep geplaatst bij de 
rolstoelopritten. Hierdoor kan een rolstoeler de oprit niet oprijden. De gemeente past dit 
aan. 

 “RoGeP” heeft een advies uitgebracht voor de herinrichting van het Sint Josephplein. 
De uitvoering van de werkzaamheden heeft inmiddels plaatsgevonden. 

 De “Verfraaiing” wordt in oude luister hersteld, samen met een aansluitende route door 
Burgerhout. “RoGeP” heeft hierin advies uitgebracht. 

 Met betrekking tot de gemeentelijk pilot betreffende “omgekeerd inzamelen” heeft 
“RoGeP” de inzamelpunten in het pilotgebied beoordeeld. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van de oudste activiteiten van de werkgroep btb is het beoordelen van het win-
kelbestand in Roosendaal. 
 
 
Gebouw- en winkelkeuringen: 
 
Zoals in het verslag van 2015 al is aangegeven is de focus van de winkelkeuringen vorig 
jaar voor een groot deel verlegd naar herkeuring van vroeger goedgekeurde winkels. Er 
zijn in 2016 99 winkels gekeurd c.q. herkeurd, waarvan er 70 zijn goedgekeurd en 29 afge-
keurd. De afkeur vond voornamelijk plaats als gevolg van te hoge drempels in de winkel-
toegang en het ontbreken van voor rolstoelers geschikte paskamers. 
Het aantal winkelkeuringen zal ook dit jaar teruglopen ten opzichte van voorgaande jaren. 
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bijna alle winkels in Roosendaal zijn gekeurd en her-
keurd. 
 
Horeca: 
 
In het verlengde van het “VN-verdrag handicap” heeft “RoGeP” initiatieven ontwikkeld om 
te komen tot beoordeling van horecagelegenheden. Er is contact opgenomen met “Horeca 
Nederland afd. Roosendaal” en als vervolg daarop is een presentatie gehouden voor de 
horeca-ondernemers in Roosendaal. Opvolging van deze initiatieven is door “RoGeP” in 
gang gezet en zal worden vervolgd. 

 

Winkelkeuringen 
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De werkgroep btb is er ook voor personen en instellingen die vragen, opmerkingen of 
klachten hebben betreffende toegankelijkheid. 
 
 
Advisering, deelname en assistentie aan derden: 
 

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

o “AlleeWonen” in algemene zin en inzake uitbreiding/herinrichting “Parrotia” 
o “Metterwoon” i.v.m. winkelbestand in Roosendaal. 
o De heer Verhoeven in verband met zijn initiatieven voor het “Stadsstrand aan 

de Oostelijke Havendijk” 
o “Fitland XL” i.v.m. de voorgenomen bouw van een hotel aan de “Stok” 

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

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 Een huurster van “AlleeWonen” inzake de geschiktheid van de anti-sliptegels in 
de badkamer. 

o Een mindervalide huurder van “AlleeWonen” betreffende zijn vluchtmogelijkhe-
den uit zijn appartement. 

o Een klachtbehandeling van een gebruiker van het mindervalidetoilet in “Parro-
tia” 

o De volgende adviezen zijn uitgebracht:De 
“Bloemschevaart” teneinde de toegankelijk-
heid van het nieuwbouwcomplex te beoor-
delen. 

o Toegankelijkheid van de “Lucasflat” (Al-
leeWonen). 

o Aan “ParkeerBeheer” is advies uitgebracht 
betreffende de aankoop van enkele rolstoe-
len in de parkeergarage van de “Roselaar”. 

o Verbeteringen aan de nieuwbouw van het 
uitvaartcentrum van “Coppens Uitvaart-
zorg”.  

 “RoGeP” heeft de coördinator van de buurtpreven-
tieteams benaderd, teneinde een modus te vinden 
om deze teams in te zetten bij het voorko-
men/sanctioneren van de illegale bezetting van 
mindervalideparkeerplaatsen. Uiteindelijk is een 
oplossing gevonden zoals hierboven elders in het 
verslag is aangegeven. 

 

Advisering 

Wandelpad Wouw 
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Dit jaar is weer aangetoond dat de website een goede aanvulling is om vragen te be-
antwoorden. Het aantal bezoeken is wat afgenomen, maar het aantal bezochte pa-
gina’s is hetzelfde gebleven. Ook hebben bezoekers gebruik gemaakt van de verwij-
zingen om zo nog meer geïnformeerd te worden. 
 
Kijk zelf maar een op www.rogep.nl. 

 
In 2016 is RoGeP gesteund door een subsidie vanuit de gemeente. Ook hebben we een bij-
drage ontvangen van de zusters Franciscanessen. Hiervoor onze dank. 
 
Door de kosten zo laag mogelijk te houden kan RoGeP haar werk onafhankelijk blijven voort-
zetten. 
 
Het is goed om te weten dat RoGeP een ANBI-status heeft. 
Dat betekent dat een gift aan RoGeP fiscaal aftrekbaar is. 
Ook is RoGeP te vinden op de website http://www.kennis-
bankfilantropie.nl. Op deze website staan alle ANBI’s in Ne-
derland 
 
Een financieel verslag is te vinden op onze website 
www.rogep.nl 

Website 

Financiën 

http://www.rogep.nl/
http://www.kennisbankfilantropie.nl/
http://www.kennisbankfilantropie.nl/
http://www.rogep.nl/
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De vrijwilligers uit deze commissie gaan naar de groepen 7 en 8 van een basisschool 
in de Gemeente Roosendaal. De leerlingen werken zelfstandig in een lesboekje met 
vragen die ze moeten beantwoorden en met doe-vragen. Al deze vragen  hebben be-
trekking op handicapbeleving. Het doel is de leerlingen te laten ervaren waar iemand 
met een beperking tegen aan loopt of welke hulpmiddelen er zijn. Als hulpmiddelen 

heeft men een "helping handje" en een prismabril bij. Ook 
vinden de leerlingen het heel leuk om in een rolstoel te rij-
den, met krukken te lopen en hun naam te prikken in 
braille. Zowel de leerlingen  als hun leerkrachten zijn altijd 
erg enthousiast. 
In 2016 zijn 20 klassen bezocht op 10 scholen. Dat bete-
kent dat de vrijwilligers 20 dagdelen op pad geweest zijn.  
 
 

 
2016 is het jaar geworden waarin de laatste aanpassingen door de 
verhuizing zijn aangebracht zoals b.v. onderdelenmagazijn. Door de 
mooie zomer, die al snel intrad hebben we zelfs een grote drukte 
gehad. 
Tevens is de invloed van de Kruisvereniging voelbaar geweest .Ook 
hier een stevige aanloop. 

 
Resultaten: 
De uiteindelijke bijdragen van Rolstoelcentrale en Kruisvereniging zijn positief uitgepakt. 
Investeringen: 
Ten behoeve van Kruisvereniging is flink geïnvesteerd in rollators,  krukken en andere loop-
hulpmiddelen. 
Eveneens zijn enkele nieuwe scootmobiels aangeschaft t.b.v. lessen en verhuur. 
Scootmobiel lessen:  
Erg tevredenstellend. 
Gedurende het laatste kwartaal en de invallende vroege winter is de drukte ook weer snel af-
genomen. Derhalve ook een aanpassing van de openingstijden op vrijdag in de wintermaan-
den. 
Toekomst: 
We hopen voor 2017 weer op gezonde bijdragen van Rolstoelcentrale en Kruisvereniging. 
Happening: 
We hebben een geslaagde dag met motorclub “Speedy Gonza-
lez” uit Etten Leur gehad, waarbij wij de motorrijders enige be-
kendheid met scootmobielen wilden aangeven i.p.v. er op te 

schelden. 
 
 
 

Scholenproject 

Rolstoelcentrale 

Locatie Parklaan 79 
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De werkgroep btb zoekt ook de publiciteit in zowel de lokale media als naar de politieke 
partijen in de gemeenteraad. 
 
Publiciteit. 
Door de werkgroep btb is het onderstaande in de lokale pers (“BN De Stem”) aan de orde ge-
steld: Op 29-03-2016 is het illegaal parkeren op een mindervalideparkeerplaats ter sprake ge-
bracht. 
 
Contacten met de overheid. 
De werkgroep onderhoud diverse contacten met verschillende wethouders. Waar nodig wordt 
ook de hulp ingeroepen van de lokale politieke partijen in de gemeenteraad. 

 
Het Dagelijks bestuur is in 2016 11 keer bij elkaar geweest.                                                                              
Het Algemeen bestuur heeft in 2016 8 keer vergaderd op de volgende data: 20 januari, 9 
maart, 13 april, 11 mei, 22 juni, 24 augustus, 12 oktober en 23 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 Do-
mein, Rolstoelcentrale en Ango/GVR. 
In april stond er  op de agenda; aftreden en herkiesbaar, Edwin Stalleart was aftredend en 
herkiesbaar voor 3 jaar als bestuurslid van RoGeP. 
In okt. heeft het bestuur met zijn vrijwilligers gesproken over “ Waar staat RoGeP in 2020?”. 
De Jaarvergadering heeft op 7 december plaats gevonden, met aansluitend de vrijwilligers-
avond. Deze werd gehouden bij Huis ten Halve. De bestuursvergaderingen worden gehouden 
bij Stichting Rolstoelcentrale, vestiging in de Parklaan. 
Bestuursleden hebben ook deelgenomen aan: ROR, Beursvloer Parrotia, Traverse vrijwilligers 
college, Roosendaalse uitdaging. Enkele bestuursleden hebben een bijeenkomst bijgewoond 
van Ieder(in) in Utrecht . Er is een gesprek geweest met wethouders Polderman, Schenk en 
met SDW. 
RoGeP heeft in 2016 ook aandacht gevraagd voor het VN-verdrag bij het College van B&W 
gemeente Roosendaal en bij politieke partijen.  
Bestuur heeft eind 2016 zijn logo aangepast en een nieuwe flyer gemaakt, ook de flyerinfo 
voor sporten voor mensen met een beperking is aangepast. 

In 2016 is er voor het ANGO veel veranderd. Het landelijke ANGO is door wanbeleid failliet 
gegaan helaas. Daar de Roosendaalse afdeling een zelfstandige vereniging is, is de afdeling 
niet meegegaan in het faillissement. In de loop van 2016 zijn de statuten en de naam veran-
derd. De nieuwe naam is Gehandicapte Vereniging Roosendaal e.o. Onder de nieuwe 
naam gaan we verder met nagenoeg dezelfde activiteiten.   

Bestuursvergaderingen 

Contacten met instanties 

Ango/GVR 
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Op 7 december 2016 werd de jaarvergadering van RoGeP 
gehouden in Huis ten Halve. Aanwezig waren bestuur, vrijwil-
ligers en belangstellenden. 
Voorzitter, Jan Lanooy, opent de vergadering en heet ieder-
een welkom.  
Jan zegt het jammer te vinden dat er enkele leden hebben af-

gemeld. Vraag is, hoe kunnen we onze vrijwilligers binden? 
- Ook dit jaar hebben wij onze vergaderingen weer bij de Rolstoelcentrale gehouden. Dit tot 
beider tevredenheid. We hebben ook ondersteuning gegeven bij de Rolstoelcentrale, “Leren 
omgaan en rijden met een rolstoel”.                                                                             
- Een gesprek gehad met Wethouder Polderman over een subsidie en met bestuurslid mevr. 
Tonja Nortier over samenwerking met SDW.                                                
- Wij zijn ook druk bezig geweest met het door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd VN-
verdrag wat op 1 jan. 2017 in werking treedt. Hierover ook contact gehad met het College Ge-
meente Roosendaal. 
- Bijeenkomst gehad met Horeca Roosendaal  over het VN-verdrag. Dit zal in 2017 een ver-
volg krijgen. 
- Wij moeten vooruit zien. Bijeenkomst gehad met vrijwilligers over “Waar staat RoGeP in 
2020”. Met alle veranderingen is het goed om ook in de toekomst te kijken. Het is nu anders 
dan bij de oprichting in 1982. Heeft een vervolg. 
- November 2017 bestaat RoGeP 35 jaar. Bestuur wil hier niet aan voorbij gaan. Jan vraagt 
aan de aanwezigen om suggesties aan te dragen voor een activiteit en feestje. 
Jan wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2016 en dat dit ook voor 2017 is. 
Verslag jaarvergadering van 9 december 2015 wordt goedgekeurd met dank aan secretaris. 
Ook het Jaarverslag 2015 wordt goedgekeurd. 
Huib de Ruijter (Coördinator BTB) zegt dat RoGeP flink aan de weg timmert. Gemeente werkt 
traag, bereidwilligheid om zaken aan te pakken. 
Huib zegt, hij heeft nu ondersteuning voor winkelkeuring. Ad Jongeneelen is nu coördinator 
voor het keuren van winkels. 
In 2016 zijn er 99 winkels gekeurd en/of herkeurd. 70 winkels zijn er goedgekeurd. 
Bushaltes blijven een terugkomend probleem. Gemeente heeft nu een ambtenaar aangesteld 
om de bushaltes te laten herstellen. 
Advies gegeven voor verbouwing Tongerloohuis en de Kring. Ook Zegestede is aan het ver-
bouwen, hier ook advies uitgebracht. Coppens uitvaartcentrum bezocht en klein aanpassingen 
aangedragen.  
Parkeren op invalideparkeerplaats. Van fout geparkeerde auto’s een foto gemaakt (120x) en 
voorgelegd aan Gemeente. Wordt vervolgd.    
Huib zegt, ik heb een lange lijst, er is nog veel werk aan de winkel. 
Jolanda Oosterbos, (coördinator scholenproject), zegt vorig jaar al uitgebreid uitleg te hebben 
gegeven over het scholenproject. 
In 2016 hebben we 10 scholen bezocht en daarvan 20 
klassen. 
 
Voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet het 
afgelopen jaar  2016 en wenst iedereen een gezond 
2017. Aansluitend geniet iedereen van een uitgebreid 
buffet en een gezellig samenzijn 

Jaarvergadering 
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Mocht u, particulier of zakelijk, het werk 
van RoGeP willen steunen dan stellen 

wij uw bijdrage zeer op prijs. 

 
Bank: NL16 RABO 0184336627 

 



 

 

 

COLOFON 
 
RoGeP jaarverslag 2016 
 
 
Verschijnt jaarlijks. 
 
Redactie: 
Frans Duran 
 
Teksten : 
Jan Lanooy 
Kees Franken 
Frans Duran 
Huib de Ruijter 
Jolanda Oosterbos 
Edwin Stallaert 
Carla Hellemons 
 
Lay-out: 
Frans Duran 
 
Secretariaatsadres:  
Zie website www.rogep.nl 
e-mail: info@rogep.nl 

 

http://www.rogep.nl/
mailto:info@rogep.nl

