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Woord van de voorzitter 

 

De inclusieve samenleving groeit ……. 

 

Beste lezers, 

Het vorige jaarverslag eindigde met de hoop op en de wens dat we in 2021 de kans zouden 

krijgen langzaam terug naar een leefbaar niveau te gaan. We zijn nu een jaar verder en wij 

kunnen vaststellen, dat het leven met corona nog steeds vele beperkingen kent. 

In dit jaarverslag zult u zien dat door creativiteit van onze vrijwilligers en de nodige 

versoepelingen in het afgelopen jaar er toch enkele activiteiten hebben kunnen 

plaatsvinden. 

Twee gebeurtenissen wil ik hier graag onder de aandacht brengen. 

Als eerste het bijzondere bezoek aan het “Huis van Roosendaal”, dat een zeer grote 

renovatie ondergaat en waarbij op ons advies en in goed overleg met de gemeente, een 

gespecialiseerd bureau betrokken is, welke adviseert in toegankelijkheid en bruikbaarheid 

van ons gemeentehuis. We hebben tijdens de rondleiding door Gabriel Jas, projectleider 

vanuit de gemeente, gezien dat er grote stappen worden gezet om het “Huis” toegankelijk 

en bruikbaar te maken voor iedereen. Het resultaat zal zijn dat het “Huis van Roosendaal“ 

een toegankelijkheidscertificaat krijgt, iets waar wij in Roosendaal trots op mogen zijn. 

Tweede, in het oog springende, gebeurtenis is de “Expeditie Toegankelijkheid”. 

Op initiatief van een aantal politieke partijen werd RoGeP, naast andere organisaties, 

uitgenodigd deel te nemen aan een wijkgerichte rondgang. Wouwse Plantage en 

Winkelcentrum Tolberg werden grondig onder de loep genomen op toegankelijkheid, 

bereikbaarheid en bruikbaarheid, waarbij enkele ervaringsdeskundigen zeer essentiële 

opmerkingen plaatsten. Een lange lijst met bevindingen is door de politiek aan wethouder 

Koenraad overhandigd. 

Het is zeer verheugend te noemen, dat er in de maatschappij en bij de lokale overheid 

steeds meer aandacht is voor mensen met een beperking, waardoor zij in de maatschappij 

meer en meer zelfstandig kunnen functioneren. 

Helaas is in 2021 Ton Klaver ons ontvallen. Ton heeft 20 jaar zijn inzet en kennis gegeven aan 

het scholenproject. 

Tot slot wens wij namens het bestuur iedereen het allerbeste voor komend jaar, uiteraard in 

goede gezondheid. 

Jan Lanooy, voorzitter. 
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Statistieken Website 

 

Bestuursactiviteiten 2021 

 

Begin 2021 zitten we nog steeds in coronatijd. 

Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur zijn in 2021 enkele keren bij elkaar geweest, 

uiteraard met inachtneming van de diverse coronamaatregelen. 

Op 5 januari heeft mevrouw Brigitte van Aert, schepen van gemeente Essen, contact met 

ons gezocht. Zij wil, net als de heer Suykerbuyk, gemeenteraadslid van de gemeente Essen, 

met ons praten over wat RoGeP allemaal doet voor mensen met een beperking. De 

secretaris heeft hen documentatie gezonden. Helaas kan door corona een gesprek nog niet 

plaats vinden. Dit volgt later in het voorjaar. 

Op 18 januari heeft het bestuur een gesprek gehad met Desirée Bax, beleidsadviseur bij de 

gemeente Roosendaal. Behandelde onderwerpen zijn onder ander: ondergrondse 

afvalcontainers, de Tweede Kamerverkiezingen en de openbare toiletten (MIVA-toiletten). 

OP 27 februari verscheen er een interview in BN De Stem met onder andere een bijdrage 

vanuit de RoGeP over de toegankelijkheid voor mindervaliden van de stembureaus in 

Roosendaal tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. 

Begin maart was ons jaarverslag 2020 klaar. Hier is ruchtbaarheid aan gegeven via onze 

website en Twitter. Ook zijn er enkele exemplaren gedrukt en verzonden. 

In april hadden we wederom een gesprek met mevrouw Desirée Bax. Behandelde 

onderwerpen waren: motie “Maak Roosendaal Toegankelijk”, subsidie en gemeentelijke 

vrijwilligersverzekeringen. 
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Op 31 mei heeft het bestuur een gesprek gehad met de heer George Bolmers van de VVD 

‘Senioren in de Samenleving’. Er is gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en 

over samenwerking met andere organisaties. 

Op 10 juni hebben wij een donatie ontvangen van de Zusters Franciscanessen van Mariadal 

uit Roosendaal, waarvoor wij hen hartelijk danken. 

Wij hebben op 11 september deelgenomen aan een project ‘Expeditie Toegankelijkheid’ 

samen met diverse gemeenteraadsleden om de toegankelijkheid in o.a. Tolberg en Wouwse 

Plantage te testen. 

 

De Week van de Toegankelijkheid was dit jaar van 4 tot 8 oktober 2021. De actie is opgezet 

door het CDA Roosendaal met steun van andere politieke partijen uit Roosendaal en zij 

lanceerden een online meldpunt om problemen te melden inzake toegankelijkheid in de 

gemeente Roosendaal. Ook was er een interview in BN de Stem met Jan Lanooy en Kees 

Franken.   

26 oktober kregen wij een uitnodiging van Associate Degrees Academie te Roosendaal. 

Interview toegankelijk Huis van Roosendaal.  

RoGeP was op 5 november aanwezig bij de overhandiging van de binnengekomen 

opmerkingen over de toegankelijkheid in Roosendaal aan wethouder Koenraad. 

17 november hebben wij contact gehad met notaris Van Kreij inzake de wijziging van 

statuten in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 

Op 22 december hebben wij de definitieve bevestiging van de toekenning van de 

gemeentelijke subsidie 2022-2025 ontvangen. Voorwaarde voor de subsidie is eveneens een 

nieuwe verplichting binnen de subsidietoekenning, namelijk een VOG aanvragen voor alle 

vrijwilligers en het publiceren van gehouden activiteiten. 

Ondanks COVID-19 in heel 2021 is het bestuur toch op veel fronten actief geweest 
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Werkgroep scholenproject 2019-2020 

 

Helaas konden wij ook afgelopen jaar vanwege corona wederom de scholen niet bezoeken. 

Wij hebben contact gehouden met de deelnemende scholen door diverse mails te versturen. 

Helaas is eind 2021 onze 

vrijwilliger en bezielend 

uitdrager van het scholenproject, 

Ton Klaver, overleden. Wij 

hebben contact met zijn vrouw 

gehad en als blijk van waardering 

voor alles wat hij voor het 

Scholenproject heeft betekend, 

onder andere een mooi 

bloemstuk voor zijn crematie 

laten bezorgen. 

 

 

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

 

De werkzaamheden van de werkgroep BTB zijn in 2021 in sterke mate gehinderd door de 

coronacrisis. U zult dit terugzien in de beperkte verslaglegging inzake de activiteiten. 

Binnen het “RoGeP” bekleedt de werkgroep BTB een specifieke functie. Hieronder wordt 

uiteengezet hoe deze werkgroep functioneert. Verderop in dit jaarverslag worden de helaas 

beperkte activiteiten en resultaten uit het verslagjaar weergegeven.  

Doelstelling werkgroep: 

• Het beoordelen van winkels, gebouwen en de openbare ruimte 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, 

bruikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren. 

 

• Het signaleren van tekortkomingen in de toegankelijkheid van de openbare ruimte en 

het actief initiëren en begeleiden van een oplossing daarvan. 

 

• Het deelnemen in overleggen van zowel gemeentelijke als particuliere instellingen 

met als doel het voorkomen en verbeteren van toegankelijkheidsproblemen voor 

mindervaliden. 
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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 2021 zijn o.a. de volgende voor “RoGeP” relevante projecten c.q. bestekken beoordeeld: 

• Diverse groenplannen. 

• Diverse renovaties en reconstructies van verhardingen. 

• In 2021 is in de fietsenstalling op de Markt een miva-toilet ingericht. 

 

Momenteel zijn er voorbereidingen gaande inzake aanpassingen aan de ontoegankelijke 

traptreden van de Biggelaar aan de Tongerlopleinzijde. 

Toegankelijkheid.net 

Op 11 september 2021 heeft Expeditie 

Toegankelijkheid plaatsgevonden op initiatief 

van enkele politieke partijen. Ook RoGeP 

heeft daar aan deelgenomen. Aanwezig 

namens RoGeP was Jan Lanooy.  

Men heeft een rondgang gemaakt naar 

Tolbergcentrum Roosendaal en Wouwse 

Plantage. Gekeken is naar hun 

toegankelijkheid.    

In Wouwse Plantage kwam men nogal wat 

oneffenheden tegen: boomwortels drukken de 

stenen omhoog, smalle trottoirs, een bushalte 

die niet toegankelijk voor rolstoelers is. 

Na dit initiatief heeft men een website 

opengesteld waar mensen konden reageren 

met opmerkingen over de toegankelijkheid 

binnen Roosendaal. Zestig reacties zijn hier op 

binnengekomen. Op 5 november 2021 hebben 

de initiatiefnemers de ontvangen reacties op 

het Tongerloplein aan wethouder Klaar 

Koenraad overhandigd. Dit is gebeurd door 

Noortje van Lith en Guy van de Poel.  

Wethouder Koenraad zegt dat zij 100.000 euro 

beschikbaar wil stellen na toestemming van de 

raad. 
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Werkgroep winkelkeuringen 

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

toegankelijkheid van de winkels in Roosendaal. 

Er zijn in 2021 geen winkels gekeurd c.q. herkeurd, enerzijds vanwege de coronacrisis en 

anderzijds als gevolg van de mindere actualiteit van de door de gemeente aan “RoGeP” 

verstrekte gegevens. Besloten is om het winkelbestand opnieuw te actualiseren op eigen 

initiatief van RoGeP. Aldus is geschied. In 2022 zal hier verder vervolg aan gegeven worden. 

 

Enkele voorbeelden van geconstateerde afwijkingen binnen de gemeente Roosendaal 

 

Wouw 

 

Wouwse Plantage Toegang tot Natuurpoort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dit bord stond teveel op de stoep, 

waardoor er geen rolstoel meer langs kon 

Na de aanpassing is dit wel mogelijk. 
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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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