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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Gehandicapten Raad e.o. 2017. in dit 
document geven wij u een zo overzichtelijk mogelijk beeld van onze doelstellingen en 
activiteiten. 
 
Het postadres van de SGRD is: 
Secretariaat SGRD p/a 
Marion Berends 
Seringenlaan 76 
6982 CC Doesburg 
email: marionberends@ziggo.nl 
telefoon: 06 28587872 
 
 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09113814. 
Rabobank: NL07RABO0321624769. 
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Doelstelling SGRD 
 
De Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o., kortweg de SGRD genoemd, is op 16 
juni 2000 opgericht. 
 
De SGRD heeft ten doel om te fungeren als advies- overleg en samenwerkingsorgaan 
van en voor organisaties, instellingen, verenigingen en instanties, die zich in het 
werkgebied van de stichting, dus in gemeente Doesburg en omliggende gemeenten 
bevinden. Ook richten wij ons op de belangenbehartiging van, en de dienstverlening 
aan mensen met een handicap. Op dit terrein treedt de stichting regelmatig in overleg 
met de gemeentelijke overheid. 
 
De stichting tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van overleg en 
samenwerking tussen organisaties, instellingen, verenigingen en instanties die zich 
bewegen op het terrein van gehandicaptenbeleid. 
 
De stichting laat zich bij haar werkzaamheden leiden door een beleid waarbij van 
meet of aan rekening wordt gehouden met mensen met een handicap en het VN-
Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, dat er zo weinig mogelijk 
extra voorzieningen hoeven te worden getroffen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan 
de samenleving kunnen deelnemen volgens het principe van de inclusie maatschappij. 
 
Samengevat staat Stichting Gehandicaptenraad Doesburg e.o. voor de belangen van 
mensen met een beperking in Doesburg en omgeving. 
 
 
 
Organisatiestructuur 
 
De SGRD bestaat uit het bestuur en een aantal werkgroepen. Dit zijn allen vrijwilligers 
en de stichting heeft geen verdere leden. 
Het bestuur heeft in 2017 de nodige mutaties gekend en ook zijn er werkgroepleden 
gestopt om gezondheidsredenen. 
Een en ander heeft wel tot gevolg dat het aantal werkgroepleden terug loopt, 
vooralsnog redden we het nog, maar nieuwe aanwas is eigenlijk noodzakelijk. Er is op 
diverse manieren getracht om nieuwe vrijwilligers te zoeken, maar dat ligt in de 
huidige tijd moeilijk. Er zijn op allerlei terreinen vrijwilligers nodig. 
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Taakverdeling bestuur 
 
De voorzitter zit de vergaderingen van bestuur en werkgroepen voor en 
vertegenwoordigd de organisatie naar buiten. Hij/zij bereid met de secretaris de 
agenda en inhoud voor. 
 
De secretaris verzorgt alle inkomende en uitgaande post/email, hij/zij schrijft 
adviezen, subsidieaanvragen, jaarverslagen, persberichten en verzorgt de publiciteit. 
Samen met de voorzitter maakt hij/zij de agenda's en verstuurt deze. Hij/zij notuleert 
de bestuurs- en werkgroepvergaderingen. De uitgewerkte verslagen worden door 
hem/haar verspreid. Hij/zij houdt het archief van de stichting up-to-date en bij 
afwezigheid van de voorzitter vertegenwoordigd hij/zij de stichting naar buiten. 
 
De penningmeester verzorgt de boekhouding en doet betalingen aan de hand van 
facturen en declaraties. Hij/zij stelt de begroting samen en verzorgt het financieel 
jaarverslag. 
 
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gedrieën het dagelijks bestuur. 
Zij bepalen de werkgroepcoördinatoren, de webmaster en de beheerder van het 
Facebookaccount. 
 
De overige bestuursleden zijn specialist op hun terrein en ondersteunen het bestuur 
en de werkgroepen. 
 
De werkgroepcoördinator is contactpersoon tussen het bestuur en de betreffende 
werkgroep en houdt alle leden van zijn/haar werkgroep enthousiast. 
 
 
 
 
Samenstelling bestuur in 2017 
 
Voorzitter:  Jelle Berends  jelleberends-sgrd@ziggo.nl 
werkgroepen scootmobieltochten, wet en regelgeving. 
 
Secretaris tot 1 april 2017 
   Henny Henrix   h.henrix@planet.nl 
 
Secretaris na 1 april 2017 
   Marion Berends  marionberends@ziggo.nl 
werkgroep P.V.T. 
 
Penningmeester: Harrie Niesink  hniesink@gmail.com 
 
Bestuurslid:  Harry Dijkstra  harry.dijkstra@versatel.nl 
 
Bestuurslid augustus 2017 t/m december 2017. 
   Marian Hulscher  marianhulscher@hotmail.com 
  
Bestuurslid april t/m juni 2017 
   Henny Henrix  h,henrix@planet.nl 
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Scholenproject 
 
Coördinator Tonnie Spinhoven. 
 
De leden van de werkgroep Scholenproject gaan ieder schooljaar naar de basisscholen 
in Doesburg en omgeving. Het doel is om de kinderen van groep acht kennis te laten 
maken met het leven zoals gehandicapten het ervaren, met alle belemmeringen die 
dit met zich met zich mee brengt. 
 
De leerlingen worden in groepen verdeeld van ongeveer vijf leerlingen. Na een korte 
inleiding gaan deze groepen vervolgens de vijf activiteiten af die onderdeel uitmaken 
van het programma. Voor ieder activiteit is ruim tien minuten uitgetrokken. 
 
Deze onderdelen zijn: 
 
Inpakken. 
Bij deze activiteit mogen de leerlingen maar één hand gebruiken en moeten 
samenwerken om ‘cadeaus’ voor elkaar in te pakken. 
 
Voelen. 
Met een blinddoek voor moeten de leerlingen leg en vormpuzzels oplossen, door 
bijvoorbeeld de structuur van de puzzel plank te matchen met die van het 
puzzelstukje. 
 
Horen. 
De kinderen maken kennis met gehoorapparaten en ontdekken hoe dit nu echt alle 
geluid versterkt. Ze begrijpen dan waarom opa nu eigenlijk zo’n moeite heeft met dit 
hulpmiddel. 
 
Braille.  
Door middel van een kleine oefening leren kinderen hun naam in braille te schrijven. 
 
Rolstoelen. 
Bij deze activiteit maken de leerlingen kennis met het rijden in een rolstoel. Er wordt, 
het liefste buiten, een hindernisbaan uitgezet waar toch vaak de ontdekking wordt 
gedaan dat rolstoel rijden toch helemaal niet zo eenvoudig is. 
 
Na de derde activiteit wordt er een pauze ingelast waarin de kinderen drinken en een 
versnapering wordt aangeboden en een korte film wordt getoond. In deze film wordt 
het verschil getoond tussen hoe valide en invalide sporters sporten. Na de vijfde 
activiteit komt iedereen weer samen en wordt er nog even na gepraat. De leerlingen 
zijn steeds enthousiast over wat ze die dag ontdekt en gezien hebben en hun respect 
voor de invalide medemens is gegroeid. 
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Mobiliteit 
 
Coördinator Jelle Berends. 
 
De werkgroep mobiliteit en de werkgroep scootmobieltochten zijn in 2017 
samengevoegd. Dit heeft als reden dat de werkgroepen overlappende belangen 
hebben. De werkgroep mobiliteit bevatte alleen de contacten met RSR, waar de 
scootmobieltochten ook mee te maken hadden. 
 
De contacten met RSR verlopen uitermate plezierig. In mei 2017 hebben zij op een 
bijzonder prettige wijze meegewerkt aan de Gouden Leeuw scootmobieltocht en 
ondersteuning geboden waar nodig was. 
Ook is er mee gewerkt aan een artikel voor onze website over het mobiele servicepunt 
van RSR in de Kloostertuin in Doesburg. 
 
De werkgroep mobiliteit organiseert o.a. scootmobieltochten met als doel het gebruik 
van de scootmobiel te activeren en om voor de langere afstanden de berijders 
vertrouwd te maken met de mogelijkheden van een scootmobiel. Hierdoor kunnen zij 
meer genieten van de omgeving en met anderen in contact komen en blijven. 
 
De tocht wordt minimaal 1 keer per jaar, meestal in mei, gereden. 
De route wordt zorgvuldig uitgestippeld en wordt door veel vrijwilligers, 
verkeersregelaars, mensen van het Rode Kruis, de leverancier van de gemeente van 
de scootmobielen begeleid. Deze leverancier, in 2017 was dit RSR, komt met een 
service auto en controleert op eventuele problemen. Meestal heeft de leverancier een 
reserve scootmobiel in de bus, zodat iedereen de tocht kan uitrijden. 
 
 
Een andere activiteit van de werkgroep is het organiseren van trainingen, begeleid 
door bijvoorbeeld mensen van Veilig Verkeer Nederland. Hier is het doel om de 
mensen voorlichting te geven over hoe zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen 
en zo ook meer plezier van hun scootmobiel kunnen beleven. Ook daar is de 
leverancier van scootmobielen aanwezig en helpt waar hij kan met kleine reparaties. 
De SGRD streeft er naar om de deelnemers aan tochten en trainingen een tastbare 
herinnering aan een tocht of andere activiteit mee te geven, bijvoorbeeld in de vorm 
van bijvoorbeeld een certificaat. 
 
In 2017 is er één scootmobieltocht gehouden, de bijzonder geslaagde Gouden 
Leeuwtocht. De mensen waren enthousiast over de route, de tussenstop bij restaurant 
de Gouden Leeuw in Laag Keppel en over het bijzonder gastvrije onthaal dat ons werd 
aangeboden door het restaurant van Grotenhuys. 
Het kersje op de taart, een op naam gestelde oorkonde als bewijs van deelname, 
werd door iedereen enthousiast ontvangen. 
 
In het najaar van 2017 is ervoor gekozen om geen tocht te organiseren maar een 
samenkomst waar mensen met een beperking werden uitgenodigd om te vertellen 
waar er voor hen drempels lagen in Doesburg. 
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Parkeren, Verkeer en Toegankelijkheid 
 
Coördinator Joop Jansen. 
 
De leden van de werkgroep Parkeren, Verkeer en Toegankelijkheid monitoren het 
gemeentebeleid aangaande deze onderwerpen. Toegankelijkheid is, gezien het door 
Nederland in 2016 ondertekende VN verdrag natuurlijk ook in gemeente Doesburg een 
belangrijke zaak. De SGRD is een onderzoek gestart bij diverse winkels, horeca 
gelegenheden en sport accommodaties. 
 
Verder worden we betrokken bij de plannen voor de herinrichting van het 
kernwinkelgebied. Wij hebben zitting in de klankbordgroep en kunnen zo een stem 
zijn voor de mensen met een beperking om hun vragen en zorgen over te brengen. 
 
Een ander belangrijk punt op het gebied van toegankelijkheid voor ons zijn de 
perikelen rondom het openbare, invalidentoilet. Al vele jaren pleit de SGRD voor deze 
voorziening in het centrum, maar ondanks vele gesprekken en ludieke acties is dit nog 
niet gerealiseerd. In het voorjaar van 2017 zijn er zelfs beloften gedaan maar deze 
zijn, tot nu toe, niet gestand gedaan. 
 
Nu komt er een invalidentoilet op het parkeerterrein de Bleek, maar in de ogen van de 
SGRD is dit niet toereikend voor de doelgroep. Het openbaar invalidentoilet behoudt 
dan ook onze onverdeelde aandacht en wij zullen niet rusten voor het daadwerkelijk in 
de binnenstad staat. 
 
 
 
 
Wet en Regelgeving 
 
Coördinator Harrie Dijkstra 
 
Omdat het binnen de SGRD erg belangrijk is om op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen op het gebied van wetten en regels aangaande mensen met een 
beperking, blijven de mensen van de werkgroep Wetten en Regels zich enthousiast 
bijscholen met het oog op de belangen van de doelgroep. 
 
Aangezien er steeds veel veranderingen zijn op het gebied van wetgeving, blijft de 
SGRD alle ontwikkelingen op de voet volgen om adequaat te kunnen reageren als de 
doelgroep onze hulp inroept. 
 
Op onze website maken wij melding waar de mensen zich in Doesburg kunnen melden 
met vragen over de WMO en zijn ook de WMO verordeningen te downloaden, net zoals 
het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het 
implementatieplan van de rijksoverheid. 
 
Indien noodzakelijk gaat een afgevaardigde van de SGRD naar de commissie- en/of 
raadsvergaderingen en maakt hij/zij gebruik van het inspreekrecht. 
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Deskundigheidsbevordering en bijscholing 
 
De leden krijgen voortdurend de gelegenheid om hun deskundigheid op peil te houden 
door een uitgebreid scholingsprogramma van onder andere Zorgbelang in Arnhem. 
Ook kunnen de leden desgewenst cursussen volgen die hun deskundigheid vergroten. 
 
 
Vergaderingen 
 
Om kosten te besparen worden de bestuursvergaderingen volgens een roulerings 
schema bij de bestuursleden thuis gehouden. Voor de gecombineerde vergaderingen 
met de werkgroep leden maken we gebruik van de kantine van korfbalvereniging 
Rivalen. De kosten welke we voor het laatste moeten maken zijn opgenomen in de 
jaarlijkse gemeentesubsidie. 
In 2017 heeft het bestuur 8 keer een bestuursvergadering gehad en het bestuur en de 
werkgroepen samen hebben 3 keer vergaderd. 
De werkgroep mobiliteit heeft bij de voorzitter nog een vergadering gehad om de 
scootmobieltocht De Gouden Leeuw voor te bereiden. 
 
 
Wethoudersoverleg 
 
In 2017 hebben we 2 keer overleg met wethouder Peter Bollen en beleidsambtenaar 
Harold Dolleman gehad. 
Ook is er nog overleg geweest met wethouder Fred Jansen en beleidsambtenaar Mario 
Groot Hermelink aangaande de plaatsing van het openbaar invalidentoilet op de Bleek. 
 De gesprekken verlopen zoals altijd in een open en ongedwongen sfeer en alle 
onderwerpen uit onze projecten komen hierbij aan de orde. 
 
 
Politieke onafhankelijkheid 
 
De SGRD, is een onafhankelijke stichting. 
Er zijn enkele organisaties voor mensen met een beperking waar de SGRD mee 
samenwerkt. Dat zijn in eerste instantie Ieder(in) en Zorgbelang Gelderland. Verder 
kunnen dat nog zusterorganisaties zijn die zich, net als de SGRD, richten op de 
belangen van onze doelgroep. 
 
De reden dat wij geen samenwerkingsverbanden, met politieke partijen, commerciële 
bedrijven of andere organisaties aangaan, is dat wij onafhankelijk moeten zijn om met 
wie dan ook vrij te kunnen spreken. Het gaat ons om de belangen van mensen met 
een beperking. Voor hen staan wij en willen wij blijven staan. 
 
Dat wij geen samenwerkingsverbanden aangaan, betekent niet dat wij niet open staan 
voor overleg. In tegendeel, wij gaan graag in gesprek met personen, politieke 
partijen, bedrijven of wie dan ook. Iedereen die ons benaderd met een vraag, 
probleem of met ons in gesprek wil is van harte welkom. Graag zelfs, want alles wat 
het leven voor mensen met een beperking makkelijker kan maken heeft voor ons 
prioriteit. 
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Publiciteit 
 
In 2017 is de SGRD meerdere malen door de pers benaderd om haar visie te geven op 
actuele onderwerpen die in Doesburg spelen. Dit betrof voornamelijk het afvalbeleid 
en het openbaar toilet. 
Zelf hebben wij persberichten uitgebracht om mensen te attenderen op activiteiten die 
de SGRD onderneemt. Ook gebeurt dit door het uitdelen van flyers en het verspreiden 
van posters bij goedwillende ondernemers en natuurlijk op plekken waar onze 
doelgroep veel komt, zoals op de Linie en Beumerskamp. 
 
 
Financiën 
 
De SGRD ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente waaruit de structurele en 
variabele kosten worden gefinancierd. 
De verantwoording voor de uitgaven van 2017 is terug te vinden in het financieel 
jaarverslag en is op te vragen bij het secretariaat. 
De vrijwilligers krijgen al hun voor de SGRD gemaakte noodzakelijke onkosten 
vergoed. 
De penningmeester heeft zicht op alle kosten per begrote post. 
 
 
Website en Facebookaccount 
 
Zowel Facebook als de website zijn in 2017 onder beheer van de voorzitter gekomen. 
De website is verplaatst naar een nieuwe host en heeft ook een nieuwe domeinnaam 
gekregen. 
De verhuizing was noodzakelijk omdat bij de oude host te weinig mogelijk was. De 
site is nu interactiever, er kunnen meer foto's geplaatst worden en is nu up to date 
wat betreft de Europese wetgeving. 
Het Facebook account wordt gebruikt voor het doorgeven van nieuws voor de 
doelgroep en het doorgeven van eigen activiteiten. 
 
 
Rapport Toegankelijkheid 
 
Het in het laatste kwartaal van 2016 begonnen project van het schouwen van winkels, 
horeca en sportgelegenheden is in 2017 voortgezet. Daaraan zijn de uitkomsten 
toegevoegd die wij verkregen op de middag Waar ligt u drempel en de informatie die 
wij over dit onderwerp op straat verkregen. Ook hecht de SGRD er veel waarde aan 
dat de wegen, de toegankelijkheid, goed is voor bijvoorbeeld de scootmobielrijders.  
 
Dit alles hebben wij samengebracht in ons rapport Toegankelijkheid dat wij op 30 
november hebben aangeboden aan wethouder Peter Bollen. Dit gebeurde in modezaak  
Stijliconen die van ons de prijs ontving voor opmerkelijkste toegankelijke 
onderneming in Doesburg. 
 
De wethouder neemt onze aanbevelingen zeer serieus en er is al overleg geweest om 
dit op te pakken en drempels in Doesburg te verlagen. 
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Afvalbeleid 
 
In september 2017 werd het voor Doesburg duidelijk dat het afvalsysteem rigoureus 
zou gaan veranderen, er zou vanaf 1 januari 2018 gebruik moeten gaan worden van 
ondergrondse containers. Terwijl het in 2015 beloofde overleg met de bewoners 
uitbleef, werden de containers al ingegraven. 
 
Er bereikte de SGRD vele verontruste geluiden van mensen met een beperking. Het 
was al snel duidelijk dat de afstanden voor hen, heen en weer naar de containers, te 
belastend zou worden wat voor hen tot grote ongerustheid leidde. De SGRD heeft 
direct een brief met onze bedenkingen naar het College en de wethouders gestuurd. 
Voor alle duidelijkheid, de SGRD heeft niet de publiciteit gezocht over dit onderwerp, 
wij hebben geen persberichten en dergelijke uitgezet, alleen een stand van zaken 
gegeven op onze website. Wij werden benaderd door diverse media waarbij ons 
gevraagd werd om onze mening. 
 
Een en ander ging wel heel erg leven in Doesburg en resulteerde erin dat het huidige 
afvalsysteem, met de kliko's, drie maanden langer gehandhaafd bleef. De wethouder 
beloofde in tussentijd in gesprek te gaan met de bewoners, wijkraden en ook met de 
SGRD. Dit was belangrijk aangezien er mensen met een beperking de problemen nog 
groter zou. Al is het voor een gezond persoon al niet prettig om honderden meters 
met een afvalzak te moeten lopen, voor uw medemens met een beperking fysiek 
onmogelijk. Er is inmiddels een motie aangenomen die de loopafstand beperkt tot een 
loopafstand van hooguit 150 meter en er is maatwerk beloofd voor mensen die in dit 
systeem niet zelfstandig hun vuil meer weg kunnen krijgen. 
 
Dit is natuurlijk iets dat in 2018 doorgang zal vinden en de SGRD zal ook op dit 
dossier zeer waakzaam blijven. 
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De SGRD in 2018 en verder 
 
Allereerst wil de SGRD een spreekbuis zijn voor de mensen met een beperking in 
Doesburg e.o. Hen zoveel mogelijk stimuleren om problemen bij de gemeente kenbaar 
te maken en hen daarbij de weg te wijzen. 
 
Actief zal de stichting zeker betrokken blijven bij het afvalbeleid en alert te blijven dat 
iedereen zelfstandig hun huisvuil kwijt kan. 
 
Ook blijft het openbaar invalidentoilet een punt van aandacht, zoals reeds is 
aangegeven vindt de SGRD het nog steeds noodzakelijk dat er een dergelijke 
voorziening in het centrum komt. Er zijn op landelijk en lokaal niveau moties 
ingediend waardoor er meer druk op de uitvoering hiervan wordt uitgeoefend. 
 
Natuurlijk zal het scholenproject ook weer plaatsvinden, nog in het schooljaar 2017 – 
2018 worden de schoolbezoeken afgelegd waarbij de kinderen van groep acht kennis 
kunnen maken met aspecten uit het leven met een beperking. 
 
Noot: Basisschool de Trompetter uit Angerlo doet dit schooljaar niet mee omdat de 
huidige groep 8 leerlingen vorig jaar als groep 7 hebben deelgenomen. Aan het begin 
van het volgend schooljaar worden zij opnieuw benaderd. 
 
Werkgroep Mobiliteit heeft de voorbereidingen voor de jaarlijkse scootmobieltocht die 
gepland staat voor 16 mei 2018 opgestart. 
 
In 2018 en ook in de jaren daarna zal de SGRD zich blijven bezighouden met de 
toegankelijkheid in Doesburg. De toegankelijkheid tot ondernemingen, openbare 
ruimten als ook in de openbare ruimten. 
 
De Inclusie-agenda, die gemeenten verplicht zijn op te stellen, zal ook een punt van 
aandacht zijn van onze stichting. Er wordt vanuit de landelijke politiek gehamerd op 
het belang om hiervoor contacten te hebben met ervaringsdeskundigen en hun 
vertegenwoordigers. De SGRD wil hierover graag in overleg met zowel de 
gemeenteraad als het College van Doesburg. 
 
 


