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Woord van de voorzitter 

 

WELKOM! We mogen weer bij elkaar komen, corona is er nog wel, maar we hebben ermee 
leren omgaan. 
 
Helaas zijn er ons dit jaar een aantal mensen ontvallen, Sjef Knappers, Edwin Stallaert en 
Joop Beerens, wij wensen hun families de kracht en sterkte om met dit verlies om te gaan. 
 
Gelukkig hebben we ook een nieuwe vrijwilliger erbij, Joyce van Zitteren. Zij is 
ervaringsdeskundige en beschikt over veel kennis en ervaring in het zelfstandig kunnen 
functioneren in een rolstoel. Zij is inmiddels gestart met het keuren van winkels, wat haar 
goed afgaat. Joyce was dit jaar ook aanwezig in het straatbeeld tijdens de 
bewustwordingscampagne inclusie vanuit de gemeente ”Welkom bij de club van 
Roosendaal.” Lees meer over de campagne van onze gemeente op roosendaalinclusief.nl. 
Ook ikzelf was bij de gesprekken over de campagne aanwezig. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 is, na een moeizame start, een jaar geworden waarin onze projecten zeer langzaam zijn 
opgestart. Het op eigen verzoek vertrekken van Huib de Ruijter en het neerleggen van haar 
haar taak als coördinator Scholenproject door Brigitte de Wolf heeft voor RoGeP enige 
organisatorische veranderingen teweeg gebracht.  
 
Kees is de voorlopige contactpersoon voor het inzien van gemeentelijke plannen op 
toegankelijkheid en bereikbaarheid en hij coördineert voorlopig het Scholenproject. Ikzelf 
ben nu de kartrekker van de winkelkeuringen. 
 
We hebben dit jaar kosten nog moeite gespaard om aan nieuwe collega’s te komen. 
We hebben tweemaal een advertentie geplaatst in de Roosendaalse Bode en één keer in de 
Krant, regio Wouw, helaas zonder passende respons. Maar wij blijven zoeken naar 
versterking. Zie verderop in dit verslag voor onze vacatures. 
 
 
 



Jaarverslag 2022  Pagina 3 

 
 
 
We hebben voor de eerste keer twee lunchvergaderingen gehouden, eerst met het team van 
het Scholenproject en daarna met het team voor toegankelijkheid, dit werd door iedereen 
als zeer verfrissend ervaren. 
Het overleg met onze contactambtenaar bij de gemeente staat op een zeer laag pitje, aan 
ons de opdracht dit weer vlot te trekken.  
 
Een mooi initiatief van KBO Roosendaal om eenzaamheid bij senioren onder de aandacht te 
brengen, gaf ook aan RoGeP de gelegenheid deel te nemen via het programma Cocktail van 
ZuidWest TV. Joyce en mijn persoon hebben hierover mogen spreken in de opnamestudio en 
dit is uitgezonden op dinsdag 18 oktober. 
 

 
 
Studenten van de Ad Academie in Roosendaal hebben onder leiding van Kees Franken een 
bezoek gebracht aan Zorgpark Roosendaal, waar ze konden zien en horen en beleven wat 
het betekent om in een rolstoel het leven door te worstelen. 
 
Ik vind dat ook gezegd mag worden dat winkeliers steeds meer beseffen dat toegankelijke 
winkels ook meer klanten kunnen opleveren. Jammer genoeg hebben we een winkel van het 
Kruidvat in de Roselaar het vignet van toegankelijkheid moeten ontnemen. 
 
Je ziet dat RoGeP weer bruist en dat we er vol tegen aan gaan. 
 
Aan mij nog het genoegen om jullie namens het bestuur en de werkgroepen u een gezond 
en voorspoedig 2023 te wensen. 
 

Jan Lanooy, voorzitter. 
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Statistieken Website 

 

 

 

Bestuursactiviteiten 2022 

 

In 2022 begonnen wij het jaar met een lockdown vanwege COVID-19. Met inachtneming van 
de geldende maatregelen hebben we toch kunnen vergaderen met het Dagelijks Bestuur. 
 
Op 21 januari ontvingen wij het bericht dat Edwin Stallaert op 70-jarige leeftijd is overleden. 
Edwin zat als vertegenwoordiger van de Rolstoelcentrale ook in het bestuur van RoGeP. Hij 
was ook regelmatig te vinden bij het Scholenproject. 
 
Wij zijn op 22 januari naar De Wouwse Plantage geweest, naar de Natuurpoort om te kijken 
naar de rolstoeltoegankelijkheid van het pad samen met Miranda Oomen en Louis Knook 
van de Stichting Natuurpoort Wouwse Plantage.  
 

 

Dit pad is op 29 maart geopend door 
Miranda Oomen. Het is een pad van 3,1 km 
en gerealiseerd in samenwerking met 
RoGeP. Er is wel een klein stukje 
onverharde weg, dat bij slecht weer een 
obstakel kan zijn, maar verder is het een 
rolstoelvriendelijk wandelpad dat met een 
groen bordje wordt aangegeven. 
 
(Foto: RoGeP) 
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Op 15 februari hebben we eindelijk het eerste gesprek, via ZOOM, gehad met mevrouw 
Brigitte van Aert, schepen van de gemeente Essen en enkele van haar collega’s. Eerste 
resultaat: in april gaan we met het Scholenproject naar een school in Essen. Er zal nog een 
vervolggesprek plaats vinden. 
 
Op 19 maart is het jaarverslag 2021 verzonden. 
 
Op 23 maart heeft mevrouw Brigitte de Wolf aangegeven te stoppen als bestuurslid en 
coördinator Scholenproject RoGeP. Zij blijft nog wel vrijwilliger voor het Scholenproject. 
 
Huib de Ruijter heeft op 7 april aangegeven te stoppen als coördinator BTB en lid van 
bestuur. 
 
Het team Scholenproject is actief geweest op 21 april bij Vincentiusschool in Horendonk, 
Essen op uitnodiging van het gemeentebestuur aldaar. 

 
 
Op 2 mei door zijn wij door Saver en leerlingen van de TU Delft uitgenodigd om informatie te 
geven over de toegankelijkheid van de ondergrondse containers.   
 
21 mei hadden we een lunchgesprek tussen de leden van het Dagelijks Bestuur en de leden 
van het Scholenproject. Het hoofdonderwerp was het nieuwe schooljaar 2022-2023,na 
COVID-19 en tevens hebben wij aangegeven dat de secretaris voorlopig de coördinator zal 
zijn van het Scholenproject. 
 
25 mei was er een kennismakingsgesprek met de heer Peter Dierick, voorzitter KBO, afdeling 
Roosendaal. 
 
Op 11 juni bericht ontvingen wij het bericht dat de heer Sjef Knappers is overleden, Sjef was 
secretaris vanaf de oprichting in 1982 tot en met 2007 en tevens lid van verdienste. 
Eveneens in juni hebben wij afscheid moeten nemen van Joop Beerens, oud-vrijwilliger bij 
RoGeP en de Rolstoelcentrale. 
 
Op 28 juni was er een bijeenkomst “Meer aandacht voor senioren” van KBO Roosendaal met 
diverse organisaties en Zuidwest TV in Bergen op Zoom. 
 
9 juli hadden we een lunchgesprek tussen de leden van het Dagelijks Bestuur en de leden 
van het team Winkelkeuringen. Begin september gaan de vrijwilligers weer winkels keuren. 
Zij zijn begonnen in het Centrum van Roosendaal. 
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Op 28 september is er een informatie-overleg geweest met Ruud van Beest, 
vestigingsconsulent De Zonnebloem. We hebben gesproken over de huurauto en de duo-
fiets. Meer informatie vindt u op de website van De Zonnebloem en op onze website. 
 
Studenten van de opleiding Built Environment aan de Ad Academie hebben op 13 oktober bij 
de Rolstoelcentrale enige ervaring op gedaan met het rijden in een rolstoel, ervaren welke 
obstakels je tegen komt, dit op het rolstoelparcours bij de Rolstoelcentrale. 
 
Op 23 november hadden wij onze eindejaarsbijeenkomst met bestuur en vrijwilligers bij 
Lodge Visdonk.  
 

Werkgroep Scholenproject 2022-2023 

 

Het Scholenproject heeft door COVID-19 in het schooljaar 2021-2022 nagenoeg stil gelegen. 
In maart heeft mevrouw Brigitte de Wolf haar functie als coördinator van het Scholenproject 
neergelegd. Ze blijft wel vrijwilliger. De secretaris heeft tijdelijk dit coördinatorschap op zich 
genomen.  
 
21 april zijn wij op uitnodiging van mevrouw Brigitte van Aert, schepen van de gemeente 
Essen (België), op basisschool Vincentius in Horendonk, Essen geweest om het 
Scholenproject te introduceren bij de gemeente en de leerlingen aldaar. 
Dit was een groot succes, enthousiaste kinderen, leerkrachten en een enthousiaste schepen 
en gaat zeker een vervolg krijgen. 
 

 
 
Schooljaar 2022-2023 konden we eindelijk weer naar de scholen. Het was voor de scholen 
ook weer even zoeken wat wij met het Scholenproject doen. In coronatijd zijn er 
veranderingen op scholen geweest, zoals nieuwe directeuren en nieuwe en andere 
leerkrachten van de groepen 7 en 8, die nog niet op de hoogte waren van ons 
Scholenproject. 
 
Wat houdt ons Scholenproject in? We bezoeken de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de 
gemeente Roosendaal. Door deze groepen in hetzelfde schooljaar voor te lichten, bezoeken 
we die scholen maar eens in de twee jaar. Het doel is om kinderen door de ogen van 
gehandicapten te laten kijken door middel van een spel.  
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Hiervoor wordt van een groot zelfgemaakt ganzenbord gebruik gemaakt. De kinderen krijgen 
per twee of drie, afhankelijk van de groepsgrootte, een gans waarmee ze het spel gaan 
spelen. De nummers waarop de gans terecht komt kunnen bestaan uit zogenaamde ‘doe-
opdrachten’ die ze moeten uitvoeren.  
Op de overige nummers zijn het vragen over het gehandicapt zijn en hoe hier mee om te 
gaan. De ‘doe-opdrachten’ moeten ze uitvoeren met behulp van de middelen die 
gehandicapten gewoon zijn om te gebruiken, zoals een rolstoel, krukken, een prismabril, 
brailleschrift, enz. 
 

 
 
Na circa twee uur komen de kinderen in een halve cirkel voor de vrijwilligers zitten, die dan 
vervolgens vragen gaan stellen uit het spelboekje die gaan over het gehandicapt zijn, 
bijvoorbeeld “Wat voor sporten zijn er voor blinden?”, “Kunnen mensen die in een rolstoel 
zitten zwemmen?”, “Kan iemand met een handicap zelfstandig wonen?”. Over al deze 
vragen worden de kinderen dan enigszins gedwongen om na te denken. Onze grootste wens 
is dat de kinderen hier iets van op zullen steken en zodoende in de toekomst meer begrip op 
kunnen brengen voor mensen met een beperking. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

De vrijwilligers Kees, Ad, Jolanda en Brigitte waren blij dat ze het Scholenproject weer 
konden uitdragen. In de tweede helft van 2022 werden er weer verschillende scholen 
bezocht. 
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Werkgroep B(ereikbaarheid), T(oegankelijkheid), B(ruikbaarheid) 

 

Ook in 2022 is de werkgroep in sterke mate gehinderd door COVID-19. 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.  

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. 

 
In april heeft de coördinator, de heer Huib de Ruijter helaas zijn functie neergelegd.  
De doelstellingen van de werkgroep zijn hierdoor niet gestopt. De secretaris heeft tijdelijk de 
taak van coördinator op zich genomen. De contacten met gemeente gingen gewoon door. 
 
Een VvE uit de Burgemeester Freijterslaan heeft contact gezocht met RoGeP met betrekking 
tot het parkeren van scootmobielen in hun gebouw. Hoewel dit niet onze core business is, 
hebben wij toch een advies uit kunnen brengen, ook weer in overleg met de gemeente. 
 
De gemeente geeft een evenementenvergunning uit, onderdeel hiervan is het voorzien in 
een invalidentoilet. Meestal worden deze niet geplaatst of voldoen ze niet aan de eisen. 
Echter gehandhaafd wordt hier helaas (nog) niet op.  
Echter tijdens de Roosendaalse kermis 
stond er op de Kade een 
invalidentoiletcabine. Dit model (rechts) 
zou er altijd moeten staan. 
 
Bij het Innovitapark aan Stadsoevers staat 
een permanente invalidentoiletcabine. Zo 
hoort het ook. 

 
 
RoGeP pleit al jaren voor een invalidentoiletcabines bij evenementen bij het Vrouwenhof en 
het Emiel van Loonpark. De cabines plaatsen is niet genoeg, de toegankelijkheid en de 
bereikbaarheid moet ook gedurende een evenement gewaarborgd blijven. 
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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. 

 

 

Werkgroep winkelkeuringen 

 

Eén van de oudste activiteiten van de werkgroep BTB is het beoordelen van de 
toegankelijkheid van de winkels in Roosendaal. 

 

Door Covid-19 heeft het keuren van winkels ook stil gelegen. Door corona zijn winkels 
gesloten, maar ook nieuwe winkels zijn geopend.  
Vrijwilligers Joyce, Jan, Antoon en Jac zijn in september 2022 weer begonnen met het keuren 
van winkels.  
 
Vooral bij nieuwe winkels waren de 

leden van de werkgroep zeer 
welkom. De vraag of hun winkel 
geschikt was voor mensen in een 
rolstoel en mensen met een 
beperking werd hierdoor 

beantwoord. Onze WELKOM-sticker 
mocht overal op de ramen 
geplaatst worden. Wij zijn nog niet 
klaar en zullen dit in 2023 verder 
voortzetten. 
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Samenwerking Ad Academie 

 

Op donderdag 13 oktober is er een groep studenten bij de Rolstoelcentrale Roosendaal 
geweest om te ervaren hoe het is om met een rolstoel te rijden op het rolstoelparcours dat 
bij de Rolstoelcentrale in de hal ligt. De studenten volgen de opleiding Built Environment aan 
de Ad Academie in Roosendaal aan het Mill Hillplein. De opleiding is een HBO opleiding op 
niveau 5 en omvat de werkvelden Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling.  
 
De Ad Academie was op zoek naar een manier om haar studenten op een directe praktische 
manier kennis te laten maken met de gevolgen van een beperking bij het dagelijks 
functioneren en waar zij bij het uitvoeren van hun werk na het afstuderen rekening mee 
moeten houden, bijvoorbeeld het naleven van het VN-verdrag 2016 voor mensen met een 
beperking. 
 

 
 
De studenten hebben deze ervaring een beetje opgedaan, konden zich uitleven op de 
oefenbaan, maar naarmate het einde van de demonstratie in zicht kwam, werd het wel als 
zwaar ervaren. Zij zijn deze ochtend bijgestaan door een vrijwilliger van de Rolstoelcentrale, 
die enige uitleg en duiding gaf.  
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Bijzonder aandachtspunt 2023 

 
Voor 2023 is het plan om te blijven zoeken naar versterking en uitbreiding binnen het bestuur. Zie 

hieronder onze vacatures.  
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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 webbeheerder  Mevrouw Inge van der Zanden 

Coördinator werkgroep BTB   vacature 

Coördinator Scholenproject en notulist vacature 
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