
 

 

Jaarverslag 2019 
 

 

 

 



Inhoud

Voorwoord 2

Doelstelling SGRD 3

Organisatiestructuur 3

Taakverdeling bestuur 4

Samenstelling bestuur in 2019 4

Scholenproject 5

Mobiliteit 6

Parkeren, Verkeer en Toegankelijkheid 7

Wet en Regelgeving 8

Deskundigheidsbevordering en bijscholing 8

Vergaderingen 8

Ieder-In 9

Wethoudersoverleg 9

Publiciteit 9

Financiën 10

Website en Facebook 10

Rapport Toegankelijkheid 10

Toegankelijkheid op de Veluwezoom 11

Routeboek 'Samen op weg' 11

RSR 12

WMO 12

De SGRD in 2020 en verder 13

Tot slot 13

Jaarverslag 2019 – Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. pag. 1 van 13



Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Gehandicapten Raad e.o. 2019. 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: secretaris@gehandicaptenraaddoesburg.org
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, maar dat zij 
zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen volgens het 
principe van de inclusieve 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 dagelijks bestuur is in januari 2019 in dezelfde samenstelling doorgezet, 
met Jelle Berends als voorzitter, Marion Berends als secretaris en Harrie 
Niesink als penningmeester. Els Meester en Miriam Meihuizen complementeren 
het bestuur als algemeen bestuurslid.

De bezetting van de werkgroepen Wet en Regelgeving en Toegankelijkheid is 
weliswaar klein, maar dat vormt geen probleem. Bij Mobiliteit komt er, zeker 
bij evenementen, zoveel hulp van buitenaf, dat er altijd voldoende begeleiding 
aanwezig is.

Qua bezetting vormt alleen de werkgroep scholenproject een zorgenkindje. In 
februari 2019 nam Tonnie Spinhoven afscheid als coördinator van het 
scholenproject, zij kon het niet meer combineren met haar vrijwilligerswerk in 
het buitenland.
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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 
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 schrijft subsidieaanvragen, 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 Facebook account.
De twee algemene bestuursleden denken mee, beslissen mee en zetten zich in 
op de diverse activiteiten van de SGRD.

Samenstelling bestuur in 2019

Voorzitter: Jelle Berends voorzitter@gehandicaptenraaddoesburg.org
werkgroepen mobiliteit, wet en regelgeving.

Secretaris: Marion Berends secretaris@gehandicaptenraaddoesburg.org
werkgroepen P.V.T. scholenproject

Penningmeester: Harrie Niesink hniesink@gmail.com

Algemeen bestuurslid: Els Meester elsjevrij@gmail.com
werkgroepen: scholenproject, mobiliteit

Algemeen bestuurslid: Miriam Meihuizen mirmei@kpnmail.nl
werkgroep: mobiliteit
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Scholenproject

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 exclusieve korte film wordt 
getoond. In deze film wordt het verschil getoond tussen hoe valide en minder 
valide 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.

Na het hierboven genoemde afscheid van coördinator Tonnie Spinhoven en nog
een vrijwilliger viel er een groot gat in ons vrijwilligersbestand en door 
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tijdelijke uitval van anderen waren wij helaas genoodzaakt de scholen die wij in
het voorjaar van 2019 zouden bezoeken af te zeggen.

Er volgde een grootscheepse actie om nieuwe vrijwilligers te werven via media 
en bestuursleden. Dit heeft geleid tot zes nieuwe vrijwilligers en inmiddels zijn 
er afspraken met scholen voor het voor jaar van 2020 gemaakt.

Mobiliteit

Coördinator Jelle Berends / Miriam Meihuizen.

De werkgroep mobiliteit organiseert scootmobiel tochten met als doel het 
gebruik van de scootmobiel te activeren en om ook 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 jaarlijkse scootmobieltocht van 2019 voerde de stoet van 30 deelnemers op
scootmobielen, onder begeleiding van de verkeersregelaars. begeleiders op de 
fiets, een servicewagen van RSR en medewerkers van het Rode Kruis vanaf 
jongerencentrum 0313 Doesburg uit. Met, alweer, prachtig weer reed de groep 
naar de Carolinahoeve waar de gebruikelijke stop was en iedereen van koffie 
en gebak werd voorzien. Daarna in een prettige sfeer terug naar Doesburg 
waar bij 0313 een verfrissend drankje en hapje wachtte. Tot besluit werden de 
herinneringen uitgedeeld, een medaille met datum inscriptie, welke erg werd 
gewaardeerd door de deelnemers.

Verder wil de werkgroep gaan onderzoeken of er weer belangstelling is voor 
een scootmobieltraining. 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.
De ervaring leert dat dit niet jaarlijks kan en moet gebeuren, dan verdwijnt de 
animo. De training heeft nu al enkele jaren niet plaatsgevonden, de SGRD wil 
onderzoeken of er weer belangstelling voor is.

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 een certificaat of medaille.

Ook werd dit jaar weer een Drive-in georganiseerd, dit jaar in het Meulenhuus,
maar we hebben moeten constateren dat dit concept niet aanslaat. Daarom zal
de SGRD in 2020 een andere activiteit in de week van de Toegankelijkheid 
organiseren om de uitreiking van het jaarlijkse Toegankelijkheidsrapport te 
omlijsten.
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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, mede 
gezien het door Nederland in 2016 ondertekende VN verdrag natuurlijk ook in 
gemeente Doesburg een belangrijke zaak. De SGRD is in overleg met 
wethouder van Veldhuizen aangaande de inclusie agenda, een wettige 
verplichting voor alle gemeenten.

Verder worden we betrokken bij de plannen voor de herinrichting van het 
kernwinkelgebied en de Kloostertuin. 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. Ook wordt de SGRD betrokken bij andere 
projecten zoals de woningbouw aan de Halve Maanweg.
Bij beide projecten geldt dat, natuurlijk, de toegankelijkheid een belangrijk 
punt is. Daarom hamert de SGRD erop dat er voldoende 
invalidenparkeerplaatsen terugkomen, aangezien we dit aantal toch te 
dramatisch zien terug lopen. Op de Kloostertuin zijn er bijvoorbeeld nog maar 
vier van de oorspronkelijke acht invalidenparkeerplaatsen over gebleven en dat
is zorgelijk. Verder moeten invalidenparkeerplaatsen bereikbaar blijven in geval
dat de binnenstad wordt afgesloten van verkeer.

Woningstichting IJsselland heeft de toezegging gedaan om de SGRD te 
betrekken bij het realiseren van de invalidenparkeerplaatsen bij de nieuwbouw 
aan de Halve Maanweg.

Een ander belangrijk punt op het gebied van toegankelijkheid voor de SGRD 
zijn de perikelen rondom het openbare, invalidentoilet. Al vele jaren pleit de 
SGRD voor deze voorziening in het centrum, maar met het geboden alternatief,
een openbaar toilet op de Bleek, kan en wil de SGRD geen genoegen nemen.
Uit overleg met wethouder van Veldhuizen blijkt dat ook het College de locatie 
op de Bleek inmiddels niet als goed ervaart en er plannen zijn voor een 
voorziening in het centrum. Het plan, zoals het er nu ligt, houdt in dat het 
openbare invalidentoilet is opgenomen in de planning voor de revitalisering van
de binnenstad. Het zal voor zich spreken dat de SGRD één en ander op de voet
blijft volgen. 
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Wet en Regelgeving

Coördinator Jelle Berends

Omdat het binnen de SGRD erg belangrijk is om op de hoogte te blijven van de
laatste 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 wet en 
regelgeving, 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 verordening 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 
commissievergaderingen en maakt hij/zij gebruik van het inspreekrecht. 

Deskundigheidsbevordering en bijscholing

De leden krijgen voortdurend de gelegenheid om hun deskundigheid op peil te 
houden en worden bestuursleden en andere vrijwilligers desgewenst in staat 
gesteld om noodzakelijke cursussen te volgen. Gemaakte kosten zoals 
cursuskosten en kosten voor vervoer worden vergoed zolang het belang van de
SGRD met de cursus is gediend.

Vergaderingen

Om kosten te besparen worden de bestuursvergaderingen bij de voorzitter 
thuis gehouden. Voor de gecombineerde vergaderingen met de werkgroep 
leden maken we gebruik van de kantine van korfbalvereniging Rivalen. De 
kosten welke we voor de vergaderingen moeten maken zijn opgenomen in ons 
financieel jaarverslag.
In 2019 heeft het bestuur 11 keer een bestuursvergadering gehouden en het 
bestuur en de werkgroepen samen hebben 3 keer vergaderd.
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Ieder-In

In 2018 heeft de SGRD zich aangesloten bij Ieder(in). Dit is een landelijke 
belangenorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 
Ieder(in) maakt zich bijvoorbeeld hard voor het naleven van het VN verdrag 
voor de rechten van de gehandicapte mens en de inclusie agenda die al enkele 
jaren verplicht is in iedere gemeente.

Het doel van ons aansluiten bij Ieder(in) is om vragen aan experts voor te 
kunnen leggen als wij als SGRD twijfelen over hoe te handelen. Ook worden we
zo goed op de hoogte gehouden van de veranderingen in de wetgeving rond 
onze doelgroep.

Wethoudersoverleg

Het contact met wethouder van Veldhuizen heeft zich in 2019 op een prettige 
en open wijze voortgezet. In twee bijeenkomsten met haar, beleidsambtenaar 
Harold Dolleman en het bestuur van de SGRD, zijn de meest belangrijke zaken 
besproken welke onze aandacht hebben.

Verder is er bij tussentijdse vragen van onze kant over plotselinge urgente 
zaken, altijd de mogelijkheid om deze per mail voor te leggen, waarop al snel 
een reactie volgt. De wethouder geeft aan het prettig te vinden dat de SGRD 
op allerlei gebieden een oogje in het zeil houdt en wij als SGRD vinden het 
prettig altijd verzekerd te zijn van aandacht voor de problemen die wij 
voorleggen.

Publiciteit

De SGRD geeft persberichten uit om mensen te attenderen op activiteiten die 
de stichting onderneemt. Ook gebeurt dit door het uitdelen van flyers en het 
verspreiden van posters bij goedwillende ondernemers en natuurlijk op 
plaatsen waar onze doelgroep veel komt, zoals op de Linie, Grotenhuys, 
Beumerskamp en de Plusbus.
Gemeente Doesburg kon ons in 2019 helaas niet meer ondersteunen door bij 
scootmobieltochten flyers te sturen naar cliënten uit hun WMO bestand die in 
het bezit zijn van een scootmobiel. Dit was in strijd met de wet op de privacy, 
de AVG. Wel kunnen zij aankondigingen van evenementen op de 
gemeentepagina’s in de Regiobode plaatsen.
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Financiën

De SGRD ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente waaruit de 
structurele en variabele kosten worden gefinancierd.
De verantwoording voor de uitgaven van 2019 is terug te vinden in het 
financieel jaarverslag en is voor belanghebbenden op te vragen bij het 
secretariaat.
De vrijwilligers krijgen al hun voor de SGRD noodzakelijk gemaakte onkosten 
vergoed.
De penningmeester heeft zicht op alle kosten per begrote post.

Website en Facebook

Het Facebook account wordt gebruikt voor het doorgeven van nieuws voor de 
doelgroep en het aankondigen van eigen activiteiten.
De website wordt goed bezocht en als opsteker was de mening van Ieder(in) 
over de website, “deze site is helemaal goed toegankelijk”.

Rapport Toegankelijkheid

Voor het schouwen van openbare ruimten en gebouwen worden er landelijke 
richtlijnen opgesteld, zodat er binnen alle gemeenten met dezelfde 
schouwlijsten kan worden gewerkt. Zo kan er een beter overzicht komen hoe 
het er nu werkelijk voorstaat met de toegankelijkheid in Nederland.

Uiteraard vindt de SGRD dit een goed streven en heeft in 2019 bij haar 
jaarlijks schouwproject hiervan gebruik gemaakt. Dit jaar is gekozen voor het 
stadhuis van Doesburg. Leuk detail dit jaar was dat er een bijzondere stagiaire 
met coördinator Joop Jansen en voorzitter Jelle Berends meeliep tijdens de 
schouw. Dat was niemand minder dan onze altijd betrokken burgemeester 
Loes van der Meijs, die enthousiast en leergierig mee ging door het stadhuis en
later aangaf dat ze bij de nodige zaken eigenlijk niet had kunnen vermoeden 
dat deze lastig waren voor mensen met een beperking.

Over het algemeen is de conclusie dat het stadhuis, gezien de monumentale 
status, goed toegankelijk is. Zeker het voor publiek toegankelijke deel, geldt 
dat er voldoende maatregelen zijn genomen, zoals dat er een verlaagde balie 
is aangebracht. Verder wil de SGRD de medewerkers van het Publieksbureau 
complimenteren over de vriendelijke houding en hulp die geboden wordt 
wanneer dit gewenst is.
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Toegankelijkheid op de Veluwezoom

Het thema van de 'Week van de Toegankelijkheid 2019' was beleef de natuur. 
Daarom heeft Natuurmonumenten zich erop toegelegd om het uitkijkpunt, 
nabij de schaapskooi in Rheden, toegankelijk te maken.
De SGRD werd benaderd door Ieder(in) met de vraag of de Gehandicapten 
Raad Natuurmonumenten van advies wilden dienen. Aangezien het bestuur 
van mening was dat het een mooi iets zou zijn wanneer mensen met een 
beperking zouden kunnen genieten van de mooie natuur, gingen wij daar graag
op in.

Er volgden diverse gesprekken tussen Natuurmonumenten, Ieder(in) en de 
voorzitter van de SGRD, Jelle Berends. Dit alles heeft geresulteerd in een zig-
zag pad waar mensen met een hulpmiddel niet meer steil naar boven hoeven 
te klimmen maar, zoals de naam van het pad al aangeeft, zigzaggend rustig 
naar de uitkijkpost kunnen gaan. De ondergrond van het pad is dusdanig 
verhard dat dit mogelijk is, zonder de natuurlijke sfeer geweld aan te doen. 

Routeboek 'Samen op weg'

De SGRD krijgt steeds de vraag om meer scootmobieltochten. Helaas is het om
verschillende redenen voor de SGRD onmogelijk om dit te realiseren. Ook is 
het zo dat wij de jaarlijkse scootmobieltocht organiseren om mensen duidelijk 
te maken dat de scootmobiel meer is dan een boodschappenwagentje en hen 
te stimuleren er meer zelf op uit te gaan.
Hierom ontwikkelde er zich bij het bestuur het plan om een routeboek uit te 
geven en zo de mensen te stimuleren om er zelfstandig, eventueel met familie 
en vrienden , erop uit te gaan.
Om dit financieel mogelijk te maken is er een subsidieaanvraag ingediend bij 
ZonMw, die vanuit het ministerie subsidies verleend aan kleinschalige 
projecten. De eisen waren hoog, maar de beoordeling was in de verschillende 
fasen erg goed en de aanvraag is gehonoreerd zodat het project echt van start 
kon gaan.
Een deel van het voorbereidend werk, de routes uitstippelen was al gebeurd en
kon nu verder voortgezet voortgezet. Er is een vormgever in de arm genomen 
die het uiterlijk van het boek een professionele opzet heeft gegeven. Ook gaat 
onze dank uit naar burgemeester van der Meijs, zij heeft het voorwoord 
geschreven voor het routeboek.

In 2020, het jaar dat de SGRD 20 jaar bestaat, willen wij het boek uitgeven. 
Het eerste exemplaar zal op 13 mei, na de scootmobieltocht, uitgereikt worden
aan het College. We hopen hiermee weer een goede stap te maken in het 
bevorderen van een inclusieve maatschappij.
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RSR

In 2019 kwamen er bij de SGRD veel klachten binnen over de leverancier van 
WMO hulpmiddelen van gemeente Doesburg, RSR. Zoals o.a:

– Te lange wachttijden bij reparaties en nieuwe hulpmiddelen.
– Het niet tijdig melden als er een afspraak niet door kon gaan.
– Slechte communicatie naar de cliënten.
– Onbegrip en onaardig gedrag bij de klantenservice.

Uiteraard heeft de SGRD hiervan melding gemaakt bij de wethouder die hierin 
trachtte te bemiddelen. Dit mocht helaas niet baten waarop voorzitter Jelle 
Berends na bestuurlijk overleg een statement besloot te maken.
Hij leverde zijn, ook niet functionerende scootmobiel, in aanwezigheid van de 
pers in bij RSR. Daarop gingen er tot in de top van RSR bellen rinkelen en 
ontstond er een goed overleg tussen RSR, de SGRD en gemeente Doesburg.

Dat heeft geleid tot een stappen plan bij RSR om de problemen op te lossen. 
Zo wordt er gewerkt aan een betere voorraad bij zowel RSR als hun 
leverancier. Een betere communicatie naar de cliënten toe. Een prettiger en 
meer open houding van de klantenservice met een betere inzet om mee te 
denken met de cliënt.
Overigens wil de SGRD benadrukken dat de monteurs geen enkele blaam treft,
over hen horen wij alleen maar goede berichten over hun inzet, houding naar 
de cliënten en werkzaamheden.

De SGRD krijgt nu al berichten dat er zich een verbeterslag plaats vind en is 
voorzichtig positief. Ze hoopt van ganser harte dat dit zich voortzet en geeft in 
dat geval de voorkeur aan een contractverlenging met RSR.

WMO

Helaas komen er over WMO ook klachten binnen. Hier is sprake van slechte 
telefonische bereikbaarheid. Dit is vervelend want niet iedereen met een 
beperking is immers in staat om naar het inloopspreekuur te komen. Ook 
wordt er vaak niet gereageerd op E-mails. De wachttijden voor nieuwe 
hulpmiddelen of aanpassingen aan eerder verstrekte hulpmiddelen zijn nog 
weleens erg lang.
Dit is ook voorgelegd aan de wethouder en de beleidsambtenaar in deze, 
Maaike van der Saag, is hier hard mee aan het werk. Voorzichtig komen er ook
op dit vlak meer positieve geluiden maar vlekkeloos loopt het nog niet.
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De SGRD in 2020 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. Ook kunnen zij 
eventueel contact opnemen met de SGRD, dan spelen wij deze problemen, 
desgewenst anoniem, door naar de gemeente.

Ook blijft het openbaar invalidentoilet een punt van aandacht, zoals reeds 
eerder is aangegeven vindt de SGRD het nog steeds noodzakelijk dat er een 
dergelijke voorziening in het centrum van de stad komt. Er zijn op landelijk en 
lokaal niveau moties ingediend waardoor er meer druk op de uitvoering 
hiervan wordt uitgeoefend.

Na bezettingsproblemen bij het Scholenproject in 2019 zijn wij heel blij te 
kunnen melden dat er zich, inmiddels zes, nieuwe vrijwilligers hebben 
aangemeld en de afspraken met de scholen in Doesburg en de Klimtoren in 
Drempt zijn gemaakt. Helaas lukte het niet om voor dit jaar een afspraak te 
plannen met de Trompetter in Angerlo, we gaan er vanuit dat dit volgend jaar 
wel lukt.
Monique Wasterval, die al enige jaren mee draait bij het Scholenproject, heeft 
aangeboden om op te gaan treden als coördinator voor het Scholenproject.

In 2020 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 gebouwen.

De Inclusie agenda, die gemeenten verplicht zijn op te stellen, zal ook een 
punt van aandacht zijn van onze stichting net als de digitale toegankelijkheid. 
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. Zoals eerder al vermeld, wordt de SGRD hier inderdaad 
bij betrokken. Tijdens het laatste overleg met wethouder van Veldhuizen is 
afgesproken dat zij over dit onderwerp in gesprek gaat met de voorzitter.

Tot Slot

Tot slot, in 2020 viert de SGRD haar vierde lustrum, ofwel haar 20 jarig 
bestaan. Dit wil de SGRD natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en er zijn 
diverse plannen in ontwikkeling. Zo zal de jaarlijkse scootmobieltocht worden 
ingekort maar worden besloten met een feestelijke bijeenkomst in de 
ontmoetingsruimte van Grotenhuys. Ook wordt er hard gewerkt aan een nieuw
routeboek, 'Samen op weg', waarvan wij de eerste exemplaren willen 
overhandigen aan het College tijdens die bijeenkomst op 13 mei.
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