
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2020 



 

 

Woord van de voorzitter 

Beste RoGeP-vrijwilligers, sympathisanten en geïnteresseerden,   

Helaas hebben we dit jaar geen afsluitende feestelijke bijeenkomst kunnen organiseren, 

maar wil het bestuur jullie toch bedanken voor de geleverde inzet en bereidwilligheid. 

Door het coronavirus is het ook niet mogelijk jullie uitgebreid te vertellen hoe 2020 tot 

nu is verlopen en het meest van al hoe wij de persoonlijke ontmoetingen missen. 

Heel kort wil ik toch even terug naar de start van 2020 met volop actie op de scholen, 

winkels en overleg op allerlei terreinen. Dit alles is grotendeels abrupt gestopt, 

desondanks heeft het bestuur vergaderd en is er overleg met partners geweest, veelal in 

situaties en met middelen welke niet optimaal waren. 

Ik hoop dat we met elkaar maximaal gezond blijven en wij in 2021 de kans krijgen om 

langzaam naar een leefbaar niveau te gaan. 

Namens het bestuur wensen wij een ieder het allerbeste voor 2021 en vooral zo goed 

mogelijk gezond blijven. 

Jan Lanooy, voorzitter 
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Statistieken Website 

 

 

 

Month 
Unique 

visitors 

Number 

of visits 
Pages Hits Bandwidth 

Jan 2020 730 906 4770 5157 97.12 MB 

Feb 2020 621 1300 6275 6606 50.70 MB 

Mar 2020 755 1096 4829 5089 40.76 MB 

Apr 2020 991 1731 6744 7180 77.86 MB 

May 2020 1133 1834 6768 6918 64.28 MB 

Jun 2020 650 1090 26465 26861 148.33 MB 

Jul 2020 564 997 4657 4833 33.30 MB 

Aug 2020 16 26 48 70 535.76 KB 

Sep 2020 53 60 291 426 23.22 MB 

Oct 2020 78 98 398 503 9.73 MB 

Nov 2020 91 138 962 1205 27.73 MB 

Dec 2020 83 122 253 385 8.01 MB 

Total 5765 9398 62460 65233 581.55 MB 

 

 

Bestuursactiviteiten 2020 

Het Dagelijks Bestuur is in 2020 acht keer bij elkaar geweest. Ook het Algemeen Bestuur 

heeft op sommige woensdagen gewoon vergaderd met inachtneming van de diverse 

maatregelen. We hebben onder andere gesproken over de begroting 2020, winkelkeuringen 

en overdracht coördinatie scholenproject.  

Op 13 januari heeft het DB een kennismakingsgesprek gehad met mevrouw Brigitte de Wolf. 

Zij is de nieuwe coördinator voor het scholenproject. Tijdens de bestuursvergadering van 15 

januari heeft mevrouw Jolanda Oosterbos namelijk aangegeven per 1 april haar functie als 

bestuurslid neerteleggen. Tijdens de bestuursvergadering van 19 februari heeft mevrouw 

Jolanda Oosterbos afscheid genomen als bestuurslid/coördinator  scholenproject. 
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Tevens is welkom geheten mevrouw Brigitte de Wolf als vervanging voor mevrouw Jolanda 

Oosterbos in de hoedanigheid als bestuurslid/coördinator scholenproject.  

Wij hebben op 24 februari een gesprek gehad met mevr. R. van Engelen van de Zonnebloem 

Breda, over toegankelijkheid. Zij doen dit landelijk, RoGeP in de gemeente Roosendaal. 

Eveneens op 24 februari is onze nieuwe promotiefilm op onze website geplaatst. Ook op 

Facebook, Twitter en YouTube hebben wij hier aandacht voor gevraagd. Er is veel 

belangstelling voor getoond. We hebben veel positieve reacties gekregen, maar ook 

negatieve reacties.  

Op 4 maart hebben wij een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe burgemeester Han 

van Midden. Dit was een open gesprek met aandacht voor (evenementen)vergunningen, 

openbare (invalide)toiletten en het VN-verdrag. 

Op 6 maart was er een afspraak met Henk de Ridder van BN De Stem voor een interview met 

Jan en Kees. Onderwerpen: promotiefilm, jaarverslag en VN-verdrag en evenementen. 

Hierop kwam een reactie van het bestuur van de Draai van de Kaai op interview van RoGeP 

in BN De Stem. Er is vervolgens een gesprek geweest met een bestuurslid van de Draai van 

de Kaai. Op 27 juli zou er een ronde worden gedaan vooraf aan het wielerevenement of deze 

voldoet aan toegankelijkheid voor rolstoelers. Wij hopen dat dit in 2021 wel kan doorgaan 

voor een ieder.  

Op 20 maart hebben wij wederom een donatie ontvangen van de Zusters Franciscanessen 

van Zorginstelling Elisabeth. 

Door het coronavirus gaan de activiteiten in april en mei helaas niet door.  

Pas op 10 juni is er weer ruimte om fysiek te vergaderen na de eerste coronacrisis. De 

vergaderingen zijn bij de voorzitter thuis, zowel de DB als AB.  

In juli is er ook weer contact geweest met diverse ambtenaren en werden er weer enkele 

afspraken gemaakt. 

11 augustus is er een gesprek geweest met Désirée Bax, nieuwe (voor ons reeds bekende) 

contactpersoon met gemeente. Vervolggesprek zal in oktober 2020 plaatsvinden. 

In september is er een email naar Koen Bakker verstuurd, de nieuwe voorzitter Koninklijke 

Horeca Nederland, afdeling Roosendaal, voor een kennismakingsgesprek. Vanwege het 

coronavirus is hier nog geen gesprek geweest. Wij hopen dat dit in 2021 zal kunnen 

gebeuren. 

Op 28 oktober heeft BN De Stem een interview met de voorzitter gehad als reactie op een 

artikel in de krant over de openbare toiletten in Roosendaal. 

Uit onverwachte hoek hebben wij op 11 november een verzoek ontvangen van de heer Jan 

Suykerbuyk uit Essen (België) over informatie in verband met de winkelkeuringen. Als we 
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weer samen kunnen komen, zal hier een afspraak worden geregeld om de mogelijkheden 

onderling te kunnen bespreken. 

Wij hebben op 26 november gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid bij de 

gemeenteraad over openbare toiletten. De voorzitter heeft ons daar vertegenwoordigd. 

Als laatste hebben wij begin december alle vrijwilligers een pakketje gestuurd, niet dat er 

zoveel gebeurd is afgelopen jaar, maar om ze toch in deze lastige tijd te laten weten dat wij 

ze zeker niet vergeten zijn en ze toch te bedanken voor alles wat ze voor ons hebben 

gedaan. 

Ondanks het COVID-19 virus in heel 2020 is het bestuur toch op veel fronten actief geweest. 

 

Werkgroep scholenproject 2019-2020 

 

In 2020 hebben wij vanuit het 

scholenproject op 30 januari 

2020 de Watermolenschool nog 

kunnen bezoeken. Vanaf maart 

2020 mochten wij vanwege de 

coronamaatregelen helaas geen 

scholen meer bezoeken en is de 

verwachting dat wij tot de 

ingang van schooljaar 

2021/2022 ons scholenproject 

niet kunnen uitvoeren.  
 

 

Werkgroep B(ereikbaarheid), T(oegankelijkheid), B(ruikbaarheid) 

De werkzaamheden van de werkgroep BTB zijn in 2020 in sterke mate gehinderd door de 

coronacrisis. U zult dit terug zien in de beperkte verslaglegging inzake de activiteiten. 

Bezetting werkgroep 

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

kennis van de diverse werkgroepleden. De bezetting van de werkgroep was in 2020 op peil, 

zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Ook voor dit jaar worden hierin geen problemen 

voorzien. 

In 2020 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. 
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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, 

herontwikkeling en nieuwe aanleg in de openbare ruimte. Dit overleg heeft inmiddels een 

structureel karakter.  

• In 2020 zijn o.a. de volgende voor RoGeP relevante projecten c.q. bestekken beoordeeld: 

o Diverse groenplannen. 

o Diverse renovaties en reconstructies van verhardingen. 

• De sinds 19-03-2014 door RoGeP in gang gezette activiteiten om de stemlokalen in 

Roosendaal toegankelijk te maken voor mensen met een beperking hebben er 

oorspronkelijk toe geleid dat ca 75% van de stemlokalen voldeden aan de gestelde eisen. 

Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de situatie van vóór het begin van 

onze acties. Afgeleid uit het “VN-verdrag handicap” is de landelijke eis gesteld dat op 

termijn 100% van de stemlokalen toegankelijk dient te zijn. De gemeente Roosendaal 

dient zich hieraan te conformeren en de gemeente neemt hierin ook haar 

verantwoordelijkheid: nadat de Kieswet op deze eis is aangepast, voldoet de gemeente 

Roosendaal hieraan. De rol van RoGeP beperkt zich sindsdien tot een onderhoudend 

karakter.  

• 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 diverse tekortkomingen geconstateerd. De resultaten zijn 

in een rapport overhandigd aan de gemeente. Het oplossen van de tekortkomingen 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 

stilgevallen. Nog steeds duurt deze situatie voort, ondanks niet aflatende aandacht van 

RoGeP voor dit probleem. 

• Met betrekking tot de gemeentelijk pilot betreffende “omgekeerd inzamelen” heeft 

RoGeP de inzamelpunten in het pilotgebied beoordeeld. Ook na overleg met de 

verantwoordelijke wethouder blijft de kwestie vragen om niet aflatende aandacht. De 

activiteiten hieromtrent zijn verfrist in 2020. 

• Bijzondere aandacht is besteed aan de ontwikkelingen in de wijk “Stadsoevers”. In dit 

dossier hebben zich in 2020 geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. 

• RoGeP heeft initiatieven genomen om ervoor zorg te dragen dat het gerenoveerde 

stadskantoor “Huis van Roosendaal” gaat voldoen aan de richtlijnen voor 

toegankelijkheid. Na overleg met de gemeente heeft laatstgenoemde een 

gespecialiseerd adviesbureau in de arm genomen, die het ontwerp van de renovatie 

heeft beoordeeld op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het resultaat zal 

zijn dat het vernieuwde stadskantoor een toegankelijkheidscertificaat krijgt. 

• RoGeP heeft het evenementenbeleid van de gemeente onder de loep genomen. 

Gebleken is dat voorzieningen op evenemententerreinen niet op orde zijn, ondanks het 

feit dat deze wel zijn opgenomen in de verstrekte vergunningen. Daarnaast worden deze 

tekortkomingen ook niet opgemerkt door de “Dienst Handhaving en Toezicht”. Overleg 

hieromtrent is gevoerd met de verantwoordelijke wethouder. In 2020 zal dit een 

aandachtspunt blijven. De discussie hieromtrent heeft een verweving gekregen met het 

inrichten van openbare miva-toiletten in Roosendaal. 
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• RoGeP heeft een inbreng gehad in de totstandkoming van openbare miva-toiletten in de 

Roosendaalse binnenstad. Hiertoe is gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak in 

de daartoe opgezette commissievergadering. 

 

De werkgroep BTB is er ook voor personen en instellingen die vragen, opmerkingen of 

klachten hebben betreffende toegankelijkheid: 

o Onderstaande contacten zijn gelegd en worden onderhouden met als doel het bewaken 

van verdere voortgang in toekomstige ontwikkelingen: 

o “Alwel” in algemene zin  

o Er heeft bemiddeling door het RoGeP plaatsgevonden en er vindt in een aantal gevallen 

nog steeds bemiddeling plaats in onderstaande kwestie. Het resultaat daarvan heeft 

enerzijds te maken met bewustwording van de gesignaleerde problematiek, waarbij 

resultaten vooralsnog moeilijk meetbaar zijn en anderzijds heeft deze bemiddeling tot 

concrete resultaten geleid: 

o Geen ontwikkelingen. 

o De volgende adviezen zijn uitgebracht: 

o Advies aan een inwoner rondom een aanvraag voor een invalidenparkeerkaart. 

o Met betrekking tot de beperkte toegangsmogelijkheden van de Roselaar in verband 

met de coronacrisis. 

o Het zoeken van parkeerplekken en parkeermogelijkheden in een wooncomplex in de 

stad 

o Er is een samenwerkingsverband opgestart met studenten van “Fontys” om in het 

kader van een stage de sportterreinen in Roosendaal te gaan keuren op 

toegankelijkheid. 

o Op verzoek van een koper is advies uitgebracht met betrekking tot de 

toegankelijkheid van een aan te kopen woonappartement. 

 

De werkgroep BTB zoekt ook de publiciteit in zowel de lokale media als naar de politieke 

partijen in de gemeenteraad. 

De werkgroep onderhoudt diverse contacten met verschillende wethouders en ambtenaren. 

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

gemeenteraad. 

 

Werkgroep winkelkeuringen 

Eén van de oudste activiteiten van de werkgroep BTB is het beoordelen van het 

winkelbestand in Roosendaal. 

Er zijn in 2020 geen winkels gekeurd c.q. herkeurd, enerzijds vanwege het feit dat het 

Roosendaalse winkelbestand, binnen de beschikbare gegevens bij RoGeP, redelijk op orde is 

en anderzijds als gevolg van de mindere actualiteit van de door de gemeente aan RoGeP 

verstrekte gegevens. Op verzoek van een ondernemer is er wel een winkel gekeurd in 

december.



 

 

Informatie 

Roosendaals Gehandicaptenplatform (RoGeP) 

p/a De Wildenborch 67 

4707 LT  Roosendaal 

06-23 55 68 34 

info@rogep.nl 

www.rogep.nl 

ANBI: 808843175 

IBAN: NL16 RABO 0184 3366 27 

 

Algemeen bestuur  

Voorzitter     De heer Jan Lanooy 

Secretaris     De heer Kees Franken 

Penningmeester en webbeheer   Mevrouw Inge van der Zanden 

Coördinator werkgroep BTB   De heer Huib de Ruijter 

Coördinator Scholenproject en notulist  Mevrouw Brigitte de Wolf 
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