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Invoering VN verdrag, cadeau voor 35 jarig RoGeP 

2017 maakte een goede start door de invoering van het VN verdrag voor rechten van men-

sen met een handicap of chronische ziekte. 

Een andere opvallende gebeurtenis was het 35 jarig bestaan van ons RoGeP. 

De activiteiten van RoGeP hadden wederom de volle aandacht van de plaatselijke bladen en 

politiek zoals, de toegankelijkheid van de Roosendaalse horeca wat een moeizaam proces is 

en waar weinig schoot in zit. Het aanpakken van foutparkeerders op plaatsen bestemd voor 

mensen met een handicap in samenwerking met politie en gemeente, heeft veel reactie op-

geleverd. In dit jaarverslag zal er uitgebreid worden stil gestaan, bij de vele vormen van 

overleg met organisaties die, samen met RoGeP, bijdragen aan een samenleving waarin 

toegankelijkheid de norm is en niet toegankelijk uitzondering. 

Het eerste nationale congres “ Gelijk = Gelijk “, dat in november in de jaarbeurs te Utrecht 

werd gehouden, is op uitnodiging van wethouder van Poppel samen met twee bestuursleden 

van RoGeP en een ambtenaar bezocht. Vele vertegenwoordigers van gemeentebesturen en 

belangenorganisaties waren die dag aanwezig en kregen van ervaringsdeskundige te horen 

voortvarend aan de slag te gaan. 

Ons 35 jarig bestaan hebben we na een grondige voorbereiding mogen vieren op 23 novem-

ber in De Wieken met optredens van tonprater D’n Teun en een zeer geslaagd optreden van 

Drie Maal Plankenkoorts. De huidige vrijwilligers en oud vrijwilligers waren in grote getalen 

op de uitnodiging ingegaan, samen met wethouder Saskia Schenk en andere afgevaardigde 

van maatschappelijke organisaties. 

Van importantie is natuurlijk de ingediende en door de raad aangenomen motie van de VVD 

”Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen”. Deze motie is in grondig overleg met RoGeP 

tot stand gekomen, waarbij RoGeP gebruik heeft gemaakt van het inspreekrecht aan 

de raad. 

Namens RoGeP heb ik kunnen inspreken, met het uitdrukkelijk verzoek aan de verantwoor-

delijke snel aan de slag te gaan door te komen met een overzicht van wat te doen op dit 

vlak, gekoppeld aan een actieplan, waarin door middel van speerpunten en thema’s prioritei-

ten worden aangegeven over de wijze waarop Roosendaal de komende jaren expliciet uit-

voering geeft aan het VN verdrag.  

Graag complimenteer ik al onze vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme in het afgelopen 

jaar 2017. 

Prioriteit heeft het op korte termijn invullen van twee vacatures in het bestuur te weten die 

van secretaris en penningmeester. 

Jan Lanooy  

voorzitter 

Van de voorzitter 
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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 activiteiten en resultaten uit het verslagjaar weergegeven.  

Doelstelling werkgroep. 

 Het beoordelen van winkels, gebouwen en de openbare ruimte op aspecten van be-
reikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor lichamelijk beperkte 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 open-
bare 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 minder-
validen. 

  
Werkwijze werkgroep. 

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

nen de daartoe ter beschikking gestelde middelen. 

Deze activiteiten worden aangestuurd door de coördinator btb van het “RoGeP”, welke te-

vens dient als kennishouder inzake de vigerende regelgeving. De feitelijke winkelkeuringen 

worden uitgevoerd door inspecteurs, welke ressorteren onder de coördinator. 

Bij goedkeuring ontvangen de winkels 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”. 

De beoordeling van gebouwen, uitvoeren van onderzoeken op locatie en opstellen van advi-

seringen geschiedt door de coördinator. 

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

vastgelegd binnen de werkgroep.  

Contacten met derden ten behoeve van de uitvoeringstaken van de werkgroep worden geïni-

tieerd en onderhouden door zowel de voorzitter als de coördinator. 

Bezetting werkgroep. 

De bezetting en kwaliteit van de werkgroep wordt begrensd door de beschikbaarheid en ken-

nis van de diverse werkgroepleden. 

De werkgroepbezetting was in 2017 op peil, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Ook 

voor dit jaar worden hierin geen problemen voorzien. 

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep btb onderstaande activiteiten verricht voor 

de gemeente, buurtplatforms en (semi)openbare instellingen. Sommige activiteiten 

zijn afgerond, andere activiteiten zijn nog in uitvoering. 

Afrondingen van acties uit 2016 en eerder: 

Bereikbaarheid  Toegankelijkheid  Bruikbaarheid 
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  “RoGeP” heeft aan de “Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zege-
stede” advies uitgebracht betreffende de aanstaande renovatie van de aula van “Be-
graafplaats Zegestede”. De uitvoering van de renovatie is inmiddels gereed. 

 De renovatie van het buitengebied van de Rembrandgalerij is gereed. RoGeP heeft 
hierin enkele verbeteringen geadviseerd. 

 De bedieningen van de verkeersregelinstallatie bij het Vrouwenhof voor de voetgan-
gers/fietsers zijn zodanig aangepast, dat deze bedienbaar zijn vanuit een rolstoel c.q. 
scootmobiel. 

 Het fietssluisje bij de spooronderdoorgang aan het Bulkenaarpad is aangebracht. 

 De bruikbaarheid van de Jumbo-supermarkt aan de Beethovenlaan is -na de herin-
richting van de winkel- nu op orde. 

  
Voortzettingen van acties uit 2016 en eerder: 

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

 In 2017 is het contact met het nieuwe bestuur van De Draai Van de Kaai door 
“RoGeP” wederom vernieuwd, echter het vervolg hierop verloopt nog steeds moei-
zaam.  

 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”. Deze situatie 
heeft zich gecontinueerd in dit verslagjaar. 

  
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, 
herontwikkeling en nieuwe aanleg in de openbare ruimte. Dit overleg heeft een struc-
tureel karakter. In de communicatie met de gemeente zijn in 2017 verbeteringen aan-
gebracht, waarbij “RoGeP” nu digitale toegang heeft tot de te beoordelen dossiers. 

 In 2016 zijn o.a. de volgende voor RoGeP relevante projecten c.q. bestekken beoor-
deeld: 

o Diverse groenplannen. 
o De plannen omtrent Stadsoevers. 
o Diverse renovaties en reconstructies van verhardin-

gen. 
o Bouwrijp plannen voor diverse stadsuitbreidingen. 

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

 Er is een actie in gang gezet teneinde parkeerovertredingen 
op mindervalideparkeerplaatsen te beperken. In overleg met 
de “Dienst Handhaving & Toezicht” van de gemeente en de 
politie is een speciale kaart ontwikkeld (zie elders in het ver-
slag), welke bij een geconstateerde overtreding achter de rui-
tenwisser van de verkeerd geparkeerde auto wordt geplaatst. 
De actie loopt nog en evaluatie dient dan ook nog plaats te 
vinden. 
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 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 
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. De stemlokalen zijn hierna 
daadwerkelijk bezocht en de tekortkomingen in toegankelijkheid zijn in eerste instan-
tie via de verantwoordelijke ambtenaar en later via de burgemeester ter kennis ge-
bracht van de gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat “RoGeP” onder financiering van 
de gemeente de aangedragen verbeteringen in de uitvoering heeft begeleid. De eer-
ste resultaten hierin waren eind 2015 zichtbaar bij de aanpassing van buurthuis 
Nisipa. Ook verbeteringen van het stemlokaal in Moerstraten zijn begin 2016 afge-
rond. Hierna zijn op de daarvoor in aanmerking komende stemlokalen goedgekeurde 
opritten geleverd en aangebracht. Momenteel is de gemeente bezig om -daar waar 
nodig- mindervalidenparkeerplaatsen aan te leggen. Nadat deze actie is voltooid zijn 
echter nog niet alle stemlokalen van de lijst van december 2014 aangepast, omdat 
de noodzakelijke verbouwingen ingrijpend zijn. Er is dan ook nader overleg gevoerd 
met de gemeente hoe we verder dienen te gaan met deze kwestie. Dit overleg heeft 
ertoe geleid dat eenvoudige verbeteringen snel worden uitgevoerd en dat er diverse 
nieuwe stemlokalen aan het bestand worden toegevoegd, die wel op de vereiste 
wijze toegankelijkheid zijn. Het streven van de gemeente is dat vóór de gemeente-
raadsverkiezingen van 21-03-2018 100% van de stemlokalen toegankelijk zijn. 

 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 
toegankelijkheid van bushaltes. Deze zijn getoetst aan de provinciale eisen van 2010 
en naar aanleiding daarvan zijn er zijn diverse tekortkomingen geconstateerd. De re-
sultaten zijn in een rapport overhandigd aan de gemeente. Het oplossen van de te-
kortkomingen is in 2016 gestart en de eerste verbeteringen aan de bushaltes zijn in 
uitvoering genomen. Echter, door organisatorische problemen bij de gemeente is het 
verbeteringsproces stil gevallen. 

 Met betrekking tot de gemeentelijk pilot betreffende “omgekeerd inzamelen” heeft 
“RoGeP” de inzamelpunten in het pilotgebied beoordeeld. Deze acties lopen nog 
door. 

 In 2017 is de renovatie van de Nieuwe Markt afgerond. De toegankelijkheid van het 
plein voldoet aan de gestelde richtlijnen, echter de toegankelijkheid van het Paviljoen 
laat te wensen over. Noodzakelijke aanpassingen ter verbetering aan het gebouw 
zijn echter kostbaar. Desondanks heeft “RoGeP” de exploitant en de gemeente bena-
derd teneinde de problematiek op te lossen. Op dit verzoek zijn beide partijen niet in-
gegaan. 

 “RoGeP” is door de gemeente betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Recrea-
tieve Poort in de Wouwse Plantage. 

  
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 be-
waken van verdere voortgang in toekomstige ontwikkelingen: 

o AlleeWonen in algemene zin  
o Metterwoon i.v.m. winkelbestand in Roosendaal. 
o WP Retail Investment i.v.m. de uitbreiding en renovatie van het Tolbergcen-

trum. 
o  Fitland XL i.v.m. de voorgenomen bouw van een hotel aan de Stok 
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 Er heeft bemiddeling door het “RoGeP” plaatsgevonden en er vindt in een aantal ge-
vallen nog steeds bemiddeling plaats in onderstaande kwesties. Het resultaat daar-
van heeft enerzijds te maken met bewustwording van de gesignaleerde problematiek, 
waarbij resultaten vooralsnog moeilijk meetbaar zijn en anderzijds heeft deze bemid-
deling tot concrete resultaten geleid: 

o Een bewoner aan de Bandeliersberg heeft problemen met verlichting op de 
looproute van zijn woning naar de bushalte. Dit in verband met een inwo-
nende visueel beperkte zoon. Er is aan hem een advies uitgebracht t.b.v. de 
onderbouwing van zijn actie naar de gemeente c.q. WMO. 

o SDW ’t Zand heeft via “RoGeP” een klacht geüit inzake de looproute vanaf de 
woonlocatie naar de Lindenburg.  

o Bewoners hebben opmerkingen gemaakt betreffende tekortkomingen aan de 
uitvoering van de Centrumring. “RoGeP” heeft hierin geadviseerd naar de ge-
meente en verbeteringen zijn aangebracht. 

o Via een gemeenteraadslid zijn aan “RoGeP” problemen kenbaar gemaakt in-
zake het oversteken van de spoorovergang bij de Kade: mensen met een 
loopbeperking ervaren te weinig oversteektijd. Na eigen metingen en consul-
tering van Prorail heeft “RoGeP” advies uitgebracht aan het gemeenteraads-
lid. 

o “RoGeP” is benaderd door het Oogcafé Wouw. Contacten zullen plaatsvinden 
in januari 2018. 

 De volgende adviezen zijn uitgebracht: 
o Problematiek inzake spoorovergang aan de Kade (zie hierboven) 
o Advies t.b.v. een bewoner van de Bandeliersberg (zie hierboven) 
o Advies aan AlleWonen inzake de verbouwing van Parrotia. 
o Advies aan Sfeerhaven betreffende de inrichting van het stadsstrand. 
o Basic Fit is benaderd inzake de toegankelijkheid van de sportschool aan ’t 

Zand. 
 

Eén van de oudste activiteiten van de werkgroep btb is het beoordelen van het winkel-

bestand in Roosendaal. 

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 

2017 32 winkels gekeurd c.q. herkeurd, waarvan er 23 zijn goedgekeurd en 9 afgekeurd. De 

afkeur vond voornamelijk plaats als gevolg van te hoge drempels in de winkeltoegang 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. 

De werkgroep btb zoekt ook de publiciteit in zowel de lokale media als naar de poli-

tieke partijen in de gemeenteraad. 
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Contacten met de overheid. 

De werkgroep onderhoud diverse contacten met verschillende wethouders en ambtenaren. 

Waar nodig wordt ook de hulp ingeroepen van de lokale politieke partijen in de gemeente-

raad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 2017 is RoGeP gesteund door een subsidie vanuit de gemeente. Hiervoor onze dank. 
 
Door de kosten zo laag mogelijk te houden kan RoGeP haar werk onafhankelijk blijven 
voortzetten. 
 
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.kennisbankfilantropie.nl. Op deze website 
staan alle ANBI’s in Nederland 
 
Een financieel verslag is te vinden op onze website 
www.rogep.nl 

  

Financiën 

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

dan stellen wij uw bijdrage zeer op 
prijs. 

 
Bank: NL16 RABO 0184336627 

 

http://www.kennisbankfilantropie.nl/
http://www.rogep.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPld3w2PLYAhUpCsAKHTu2D9cQjRwIBw&url=https://nl.depositphotos.com/43402021/stock-photo-coins-spilling-from-a-money.html&psig=AOvVaw1k43FxZi3x1WruBHG0G1FI&ust=1516955252503721
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De vrijwilligers van deze werkgroep gaan naar de groepen 7 en 8 van 

de basisscholen in de Gemeente Roosendaal met een ganzenbordspel.  

In het bijbehorende lesboekje staan vragen die allen te maken hebben 

met handicapbeleving. Vragen: wat is een prothese, orthese, dwarslae-

sie. Kan iemand die in een rolstoel zit, zelfstandig wonen. Hier komen 

dan verschilde verrassende antwoorden.   

Ook hebben ze materiaal bij voor verschillende doe-opdrachten, zoals 

een rolstoel, krukken en een mal om braille te prikken. De leerlingen 

zijn altijd heel enthousiast. Hun leerkrachten ook, waardoor we altijd 

weer terug mogen komen op de scholen.  

In het jaar 2017 zijn de vrijwilligers naar 10 scholen geweest en hebben 

daar 19 klassen bezocht. Zij waren dus 19 dagdelen op pad. In novem-

ber bestond RoGeP 35 jaar. Van de Rolstoelcentrale ontvingen we een 

leuk cadeau, nieuwe krukken en een helpend handje voor het scholen-

project.  

Dank je wel. 

 

 

 
 

Scholenproject 

Website 



JAARVERSLAG        2017 
 

 

 10 

Het Dagelijks bestuur is in 2017 8 keer bij elkaar geweest.                                                                                                             

Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 8 keer vergaderd op de volgende dagen: woensdag 11 

januari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 21 juni, 23 augustus, 11 oktober, en 22 november. Ook zijn 

er 3 extra vergaderingen geweest op verzoek van de voorzitter.  

Op de agenda stonden de vaste onderwerpen, agenda, verslag vorige vergadering, in- en 

uitgaande post, VN-verdrag, 35jaar RoGeP, stand van zaken werkgroepen: BTB, Scholen-

project, Rolstoelcentrale en GVR. 

Vergaderingen worden gehouden bij Rolstoelcentrale Parklaan. 

In april stond er op de agenda; aftreden en herkiesbaar. Jolanda Oosterbos en Huib de Ruij-

ter waren aftreden en herkiesbaar. Kees Franken aftredend en niet herkiesbaar.  

In mei heeft Edwin Stalleart zich terug getrokken als bestuurslid. Frans Duran heeft zijn func-

tie als bestuurslid en penningmeester op 31 december 2017 neergelegd.    

In 2017 had RoGeP 15 vrijwilligers; Bestuur, Scholenproject en BTB.    

Op 23 november bestond RoGeP 35 jaar, hieraan hebben we aandacht besteed met alle 

(oud) vrijwilligers. Op de locatie Lodge Visdonk is op 23 nov. de jaarvergadering gehouden 

en met de vrijwilligers het jubileum gevierd.  

Bestuursleden zijn uitgenodigd door Cruijff fundatiën, ROR2017, ZET en SDW.                  

Op 29 nov. vond er een bijeenkomst plaats in Utrecht t.a.v. VN-verdrag  Gelijk=Gelijk. Daar 

hebben 2 bestuursleden aan deelgenomen op uitnodiging van wethouder Van Poppel. 

Er is door BNdeStem,  Roosendaalse Bode en ZuidWestTV-FM in 2017 aandacht besteed 

aan RoGeP. Onderwerpen: aandacht VN-verdrag, invalide parkeerkaart, 35 jaar RoGeP en 

scholenproject. 

In 2017 zijn er intensive gesprekken geweest met wethouder van Poppel en wethouder 

Schenk-Dekkers. 

                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuursvergaderingen 
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