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VN-VERDRAG inzake de rechten van personen met een 
handicap 

Artikel 1 Doelstelling                                                                                                                                                                               
Doel van dit Verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle 
mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en 
waarborgen en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen met 
een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke 
beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op 
voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.  
Artikel 2 Begripsomschrijvingen                                                                                                                                                
Voor de toepassing van dit Verdrag:                                                                                                                                  
”communicatie” omvat talen, weergave van tekst, braille, tactiele communicatie, grootletterdruk, 
toegankelijke multimedia, alsmede geschreven teksten, audioteksten, eenvoudige taal, gesproken 
tekst, ondersteunende communicatie en alternatieve methoden, middelen en vormen voor 
communicatie, waaronder toegankelijke informatie- en communicatietechnologieën;                                                                                             
,,taal’’ omvat gesproken taal, gebarentaal alsmede andere vormen van niet-gesproken taal;                        
,,discriminatie op grond van handicap’’: elk onderscheid en elke uitsluiting of beperking op grond 
van een handicap dat of die ten doel of tot gevolg heeft dat de erkenning, het genot of de 
uitoefening, op voet van gelijkheid met anderen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden 
in het politieke, economische, sociale, culturele of burgerlijke leven, of op andere gebieden 

aangetast of onmogelijk gemaakt wordt. Het omvat 
alle vormen van discriminatie, met inbegrip van de 
weigering van redelijke aanpassingen;                                                                
,,redelijke aanpassingen’’: noodzakelijke en passende 
wijzigingen en aanpassingen die geen disproportionele 
of onevenredige of onnodige last opleggen, indien zij 
in een specifiek geval nodig zijn om te waarborgen dat 
personen met een handicap alle mensenrechten en 
fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid met 
anderen kunnen genieten of uitoefenen;                                                                                                    
,,universeel ontwerp’’: ontwerpen van producten, 
omgevingen, programma’s en diensten die door 
iedereen in de ruimst mogelijke zin gebruikt kunnen 
worden zonder dat aanpassing of een speciaal 

ontwerp nodig is.                                                                                                                                    
’’Universeel ontwerp’’ omvat tevens ondersteunende middelen voor specifieke groepen personen 
met een handicap, indien die nodig zijn. 
 Artikel 3 Algemene beginselen De grondbeginselen van dit Verdrag zijn:                                                                                      
a. Respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid zelf 
keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen;                                                                                                                          
b. Non-discriminatie;                                                                                                                                                                           
c. Volledige en daadwerkelijke participatie in en opname in de samenleving;                                                                             
d. Respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van de 
mensheid en menselijke diversiteit;                                                                                                                                                                     
e. Gelijke kansen;                                                                                                                                                                                
f. Toegankelijkheid;                                                                                                                                                                              
g. Gelijkheid van man en vrouw;                                                                                                                                                                    
h. Respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en eerbiediging 
van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen identiteit.  
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ZEDJE: VOOR EEN VOORZET EN  VOOR 

NET  DAT LAATSTE  ZETJE……!!! 

 

VOORWOORD van de voorzitter Goof van Rijswijk 

Terugblik over een zeer bijzonder jaar.                                       
We kunnen wel stellen dat we weer terugkijken op een heel hectisch jaar.  

Niemand had kunnen bedenken, dat de corona zolang en heftig ons aller leven zo op zijn 

kop zou zetten. Omgaan met elkaar is één van de meest noodzakelijke dingen voor velen 

van ons. Als het sociaal contact beperkt wordt tot vier of zelfs twee personen en men 

zich moet behelpen met beeldbellen e.d. dan wordt het leven een stuk minder 

aangenaam.  

De één reageert dan heel anders dan de ander. Boosheid, verdriet en machteloosheid 

strijden dan met elkaar. We zagen, dat groeperingen probeerden verdeeldheid te zaaien 

en probeerden mensen tegen elkaar op te zetten. Ik ben blij te zien dat de overgrote 

meerderheid wel met respect voor en naast elkaar wilde leven. Het zijn vaak dezelfde 

groepen die het hardst schreeuwen.  

In Zedje hadden we ook te maken met zieken en er is verlies geweest bij naasten en 

bekenden. Onze bezigheden werden dan ook ernstig beperkt. Maar gelukkig is onze 

doelgroep ook flexibel als het aankomt op improviseren, dat is iets wat een beperking wel 

leert. Bijeenkomsten werden digitaal gehouden en adviezen opgesteld en verzonden via 

de digitale snelweg. Stilstaan is nooit goed dus daarom ook ben ik blij met de flexibiliteit 

die men heeft getoond.  

Ook voor de leden van Zedje zijn de afgelopen 2 jaar zwaar geweest. Wij moeten ervoor 

zorgen, dat we “netjes” met elkaar blijven omgaan en ons realiseren dat we een 

vrijwilligersgroep zijn met mensen met en zonder een beperking. Het is dan ook heel 

mooi, dat ondanks de moeilijke tijd de ploeg compleet is gebleven.  

Een belangrijk punt dit jaar s dat de aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning is 

afgerond en dat mede door onze inbreng er een goed resultaat ligt. Bijna alle cliënten 

houden daardoor hun vertrouwde hulp, wat veel rust zal geven. Ook regionaal en 

provinciaal zijn we niet stil blijven staan en zijn verschillende zaken doorgegaan. Ik kijk 

hierbij naar het VN-verdrag en het vervoer. Verder zijn er lopende zaken die altijd 

doorgaan, want een beperking verandert niet. 

Ik hoop dat u een goed overzicht mag krijgen van de werkzaamheden van Zedje door dit 

jaarverslag en dat u misschien wel gestimuleerd wordt om ons te komen versterken of 

dat u ons op enigerlei wijze wilt komen helpen. 

 

 

Goof van Rijswijk 
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INLEIDING 

Voor u ligt het Jaarverslag 2021 van de Stichting Gehandicaptenplatform Zedje, 

adviesorgaan voor het gehandicaptenbeleid van de gemeente Molenlanden. Ruim 40 

vrijwilligers, mensen met en zonder fysieke beperking, zetten zich in om de belangen van 

mensen met een beperking te behartigen en te werken aan bewustwording. Met dit 

verslag hopen we u een globale indruk te geven van onze activiteiten in 2021, een jaar, 

dat ook voor Zedje gekenmerkt werd door de coronamaatregelen. Niet alleen moesten er 

vergaderingen afgezegd worden, maar ook werden enige bestuursleden zelf door het 

virus besmet en ernstig tot zeer ernstig ziek. Helaas is in maart 2021 ons bestuurslid Gijs 

Krielaart aan de gevolgen van corona overleden. Ook waren de contacten met de 

gemeente Molenlanden het grootste deel van het jaar alleen via Microsoft Teams en via 

de mail mogelijk. Corona betekende een ernstig tekort aan intermenselijk contact. 

Deze uitgave van het Jaarverslag 2021 kwam tot stand met medewerking van Hans Bots, 

Siska Gielis, Eric Grip, Jan de Hoop, Goof van Rijswijk, Hans Stekelenburg en Bianca Vlot. 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

In 2021 zijn er slechts enkele algemene vergaderingen gehouden die, naast bestuur en 

leden van Zedje, ook bijgewoond werden door een vertegenwoordiger uit de ambtelijke 

organisatie. 

Eind 2021 hebben we de vergaderingen via Microsoft Teams kunnen laten doorgaan. De 

fysieke vergaderingen vonden afwisselend plaats in het gemeentehuis te Hoornaar en 

vanwege de coronamaatregelen in de Oude School te Giessen-Oudekerk. 

Ook het zogenaamde Bestuurlijk Overleg Molenlanden, het AV-overleg 

gehandicaptenplatforms en het overleg over het Openbaar Vervoer in het Rodag werden 

door de coronamaatregelen getroffen en vonden minder vaak plaats dan gewoonlijk. 

  

 

Doel en werkwijze: 
In 1994 werd de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) van kracht en kreeg 

gehandicapten platform Zedje de officiële status van adviesorgaan van het College van 

Burgemeester en Wethouders vvan de gemeente Giessenlanden voor het 

gehandicaptenbeleid. Zedje richt zich, als belangenbehartiger voor mensen met een 

fysieke beperking, in haar adviesfunctie alleen op zaken die de doelgroep en hun directe 

omgeving raken. In de loop der jaren is ook deskundigheid opgebouwd op het gebied van 

de bouw en het vervoer. Zedje heeft drie VN-ambassadeurs in het platform VN-verdrag 

Handicap, een onderdeel van de Bouwcommissie Molenlanden.                                                                                                           

                                                                                                                                                     

Naast belangenbehartiging werkt Zedje ook aan bewustwording met het Gehandicapten 

Informatie Project Scholen (GIPS), de website en ook via Facebook. Het werk wordt 

uitgevoerd door een aantal vrijwilligers, die zich vaak op een deelterrein gespecialiseerd 

hebben. In de algemene vergaderingen komen de lijnen bij elkaar.  

 

Op 1 oktober 2019 is door de gemeenteraad van de gemeente Molenlanden de 

verordening advisering Gehandicaptenbeleid Molenlanden vastgesteld.  Door dit 

raadsbesluit kreeg gehandicaptenplatform Zedje formeel de status van adviesorgaan van 

de gemeente Molenlanden De voorzitter en de leden van de adviesraad worden op 

voordracht van de algemene vergadering van Stichting Platform Gehandicapten Zedje 

benoemd door het college van burgemeester en wethouders.  

De adviesraad bestaat uit zeven leden: dhr. J. Bots, dhr. E. Grip, dhr. J.C. de Hoop, Mw. 

W.Keuren, Dhr. G. Rijswijk en dhr. H. Terlouw, Mw. B.Vlot 
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Net als het platform gehandicapten Zedje houdt de Adviesraad steeds voor ogen: wij 

willen een voortzetting van onze huidige werkwijze, dichtbij en transparant voor de 

gehandicapten door middel gehandicapten platform Zedje en de Adviesraad Zedje.. Wij 

blijven werken aan een goede vertegenwoordiging van de gehandicapten richting de 

gemeente Molenlanden. 

 

 

Mutaties:    

De mutaties die in 2021 hebben plaatsgevonden zijn de toetreding van mw. I. Struik, 

dhr. T. van der Spek en dhr. A. Beumken tot het platform Zedje.  

Het platform Zedje bestaat nu uit een bestuur van drie leden: te weten dhr. G. van 

Rijswijk (voorzitter), dhr. J. Bots (secretaris), en dhr. J.C. de Hoop (penningmeester). 

Verder zijn er 11 personen die deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen.  

Verder zijn er nog 25 Gips-medewerkers en twee ambtenaren van de gemeente 

Molenlanden aan Zedje verbonden. 

Het GIPS project heeft ook een verandering ondergaan. Willemijn Keuren gaat voor de 

scholen in Molenlanden de contacten verzorgen, gesteund door Siska Gielis en op de 

achtergrond door Mieke Kraaijeveld.  

Hans Stekelenburg (webmaster) zal onze website van nieuwe teksten en items blijven 

voorzien met opnieuw de hulp van Marjolein Hakkesteegt.  

Tot 2020 behoorde tot het platform Zedje de bouwcommissie. Na de gemeentelijke 

herindeling is er een nieuwe adviesraad samengesteld: De Bouwcommissie Molenlanden. 

Die bestaat uit mw. M.W.R. Heijboer (voorzitter), dhr. R Oskamp 

(secretaris/penningmeester) en de leden. dhr. L.de Baat, dhr.  E. Grip, en dhr. G. van 

Rijswijk.  

Zoals uit de namen van de leden blijkt, heeft deze zelfstandige commissie een goed 

contact met het platform Zedje. 

 

AANDACHTSPUNTEN 2021 

 
Gemeentelijke herindelingen, vervolg en gevolg: 
In het Bestuurlijk Overleg van 27 juni 2017, tussen het College en de drie adviesorganen 

van gemeente Giessenlanden, waarin het College was vertegenwoordigd door Wethouder 

van Leeuwen, is gesproken over de toekomst van de drie gemeentelijke adviesorganen, 

nadat de fusie van de huidige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard daadwerkelijk 

plaatsgevonden zal hebben per 1 januari 2019. 

Hierbij werd ook de belangrijke rol besproken, die het gehandicaptenplatform Zedje 

vervulde binnen de gemeente Giessenlanden. Namens Zedje heeft de voorzitter, Dhr. 

van Rijswijk destijds te kennen gegeven, dat Zedje voorstander is van een onafhankelijk 

adviesorgaan voor het gehandicaptenbeleid binnen de nieuwe gemeente.  

Ook voor de gemeente Vijfheerenlanden wilde Zedje dezelfde rol blijven spelen, zoals 

deze werd vervuld binnen Zederik. Zedje heeft hierbij het initiatief genomen om de drie 

al bestaande platforms (Zedje-Leerdam-Vianen) met elkaar in contact te brengen en 

hieruit een gezamenlijke toekomstvisie op te stellen. Eind 2018 en begin 2019 werd 

duidelijk dat de gezamenlijke gehandicaptenplatforms in Vijfheerenlanden niet stonden te 

trappelen om met Zedje samen te werken. Tot een echt overleg met uitwisseling van 

uitgangspunten is het helaas nooit gekomen.                                                                                                                       

Zedje heeft zich daarom gericht op het voortzetten van de werkzaamheden binnen 

Molenlanden.  

In dit jaarverslag horen natuurlijk nog aandachtspunten voor 2021. Misschien kan in de 

toekomst in regioverband mogelijk nog een contact ontstaan met het nieuwe platform in 

Vijfheerenlanden, dat zich PGVHL gaat noemen. Omdat er in 2019 veel veranderde na de 

fusie van Giessenlanden en Molenwaard, moest ook Zedje zich aanpassen aan de nieuwe 

vorm van advisering door de diverse organen. Het gaat nu over ongeveer 45.000 mensen 

in geheel Molenlanden, mensen waarvan meerdere zelf met een beperking te maken 

hebben of in hun nabijheid hier mee worden geconfronteerd. 
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Een van de aandachtspunten uit 2019 was: Hoe gaan we samenwerken met de drie 

andere adviesorganen, welzijnsorganisaties, provincie, maar vooral hoe gaat de 

samenwerking worden met de nieuwgekozen bestuurders en de nieuwe 

beleidsmedewerkers binnen Molenlanden?                                                                           

In de eerste verkennende gesprekken met de nieuwe beleidsmedewerkers is ons 
gebleken dat zij, net als wij van Zedje, zeker oog hebben voor de gehandicapte 

medemens. We hebben eenieder duidelijk gemaakt, dat de leden van Zedje onze 

doelgroep al sinds jaren vertegenwoordigd hebben samen met collega’s uit de streek in 

de klankbordgroep MolenHopper, aanbestedingen HO, voorzieningen Wmo, vervoer etc. 

Zedje blijft een onafhankelijk gehandicaptenplatform, de omvang van het beleid 

aangaande mensen met een beperking is te omvangrijk om onder te brengen in één 

Adviesraad Sociaal Domein. De mensen die in deze Adviesraad plaats nemen, hebben 

een zo groot terrein te bewerken en te bewaken, dat men niet kan en mag verwachten, 

dat zij als vrijwilligers dit allemaal moeten en kunnen “behappen”. 

Een belangrijke stap in onze beoogde advisering was gelegen in het feit, dat ook door de 

gemeentelijke instanties ons inzicht werd gevolgd. Er werden in de loop van 2019 vier 

adviesraden opgericht in Molenlanden, te weten: de Bouwcommissie Molenlanden (een 

voortzetting van Bouwcommissie Zedje en de Bouwcommissie Wmo Molenwaard) de 

Seniorenraad Molenlanden, de Adviesraad Zedje en natuurlijk de Adviesraad Sociaal 

Domein Molenlanden. Uitgangspunt hierbij is daarbij dat de adviesorganen in één keer 

dezelfde informatie van de gemeente ontvangen in gezamenlijke vergaderingen, per brief 

of mail.                                                                                                                                  

Dit is voor de gemeente een efficiënte manier van werken en de adviesraden kunnen dan 

zelf invullen of zij hierover kunnen of willen adviseren. De rechten en plichten van de 

adviesorganen zijn vastgelegd in gemeentelijke 

verordeningen die per 1 juli 2019 rechtsgeldig 

werden, door unanieme besluiten van de 

gemeenteraad van Molenlanden.  

Binnen de gelederen van platform Zedje vond 

ten gevolge van deze vernieuwde aanpak ook 

een grote verandering plaats. De 

Bouwcommissie Zedje ging op in de nieuwe 

Bouwcommissie Molenlanden, waardoor de 

oude bouwcommissie werd uitgebreid tot 8 

personen door de fusie met de oude 

bouwcommissie Wmo uit gemeente 

Molenwaard. Een tweede ingrijpende 

verandering kwam door het instellen van de 

Adviesraad Zedje voor het gehandicaptenbeleid in Molenlanden. In deze adviesraad 

hebben zeven leden vanuit Zedje zitting genomen. 

Aandacht moet er ook zijn in 2020 om meer mensen in het platform te krijgen, meer 

vrijwilligers rondom de bestuurstafel, maar zeker ook meer mensen die kunnen en willen 

helpen bij b.v. het GIPS project op de scholen.                                                                                                                                           

Het draait tenslotte om een behoorlijk grote gemeente met zo’n 45.000 inwoners! 

 

 

CONTACTEN MET DE GEMEENTE 

 
Zeer belangrijk is het goede constructieve contact met de gemeente. We beschikken over 

heel korte lijnen met de gemeente. Soms is het nodig, dat we met verschillende 

medewerkers van de gemeente contact hebben. We kunnen zeggen dat we tevreden zijn 

about:blank
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over de omgang met elkaar. Er is een open en eerlijke manier van met elkaar 

communiceren. Soms zijn er zaken die tijd nodig hebben. Het naar buiten brengen van 

onderwerpen is niet altijd mogelijk, daar zaken die nog niet geregeld zijn anders veel 

onrust onder onze doelgroep brengen. Als er zaken zijn die dreigen in te gaan tegen de 

belangen van onze doelgroep dan is er contact met de gemeente en pas als het niet 

anders kan dan gaan we ermee naar buiten. De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit 

eigenlijk niet voorkomt. Het komt uiteraard wel eens voor dat er zaken naar ons 

toekomen die ons onrustig maken en dan nemen we daarover contact op. Dit resulteert 

er bijna altijd in dat wij direct gebeld of gemaild worden om over een oplossing te praten. 

Ook het gegeven dat bijna altijd een beleidsambtenaar bij onze vergaderingen aanwezig 

is, geeft een goed gevoel van samenwerking en meestal kan dan gelijk een antwoord op 

bij ons levende vragen gegeven worden. Ook zaken die bij de gemeente spelen kunnen 

dan gelijk ter tafel komen zodat wij al heel vroeg betrokken worden bij de zaken die onze 

doelgroep aangaan. 

Ook in 2021 zijn er ondanks Corona vele contacten met de gemeente geweest. Ze 

verliepen meestal via e-mail. 

Zaken die aan de orde zijn gekomen in 2021 zijn: 

• Monitor Impact Corona-epidemie, Zuid-Holland-Zuid 

• Uitwerking Sportakkoord 

• Politieke partijen over mensen met een handicap en het VN-verdrag 

• Strategiekaarten gemeente Molenlanden 

• Voorstel tot wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning 

• Programma van eisen t.a.v. de inkoop huishoudelijke ondersteuning 

• Verslagen van bijeenkomsten met VN-ambassadeurs 

• Informatie Molenhopper 

• De inclusie-agenda 

• Verordening leerlingenvervoer 

• De reactienota n.a.v. de aanbesteding huishoudelijke ondersteuning 2021. 

 

Een onderwerp dat in 2020 en 2021 door de gemeenten Molenlanden en Gorinchem 

samen met de adviesraden veelvuldig besproken is, is de toekomst van de Huishoudelijke 

Ondersteuning.  

Er is geprobeerd te komen tot een gezamenlijke aanbesteding die zou gelden voor 

Gorinchem en Molenlanden. In de raadsvergadering van 14 september 2021 is de 

inkoopstrategie vastgesteld. De inkoopstrategie is een product van de gemeente 

Molenlanden en Gorinchem. Het hoofddoel van de inkoopstrategie is het leveren van 

huishoudelijke ondersteuning van voldoende kwaliteit, binnen de wettelijke kaders tegen 

zo laag mogelijke kosten. 

Daar het grondgebied van Gorinchem compact is en het grondgebied van Molenlanden 

zeer uitgestrekt is, is er gekozen voor twee percelen. Ieder perceel heeft een eigen 

uurtarief. 

In het programma van eisen zijn er eisen opgenomen ten aanzien van de kwaliteit van de 

huishoudelijke ondersteuning. Het jaar 2022 zal een overgangsjaar zijn. De 

zorgaanbieders in Molenlanden zijn: 

1. Alphatrots 
2. Blinkers (voorheen PrivaZorg) 
3. De Lange Wei 
4. Correct Zorg (heeft niet ingeschreven voor Molenlanden) 
5. Huis ter Leede 
6. Impegno Begeleiding 
7. NovoCare Thuiszorg 
8. Poetszorg, poetsen met een praatje 
9. Thuiszorg In Holland 
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10. Tzorg 
11. ZeelandCare 
12. De Zorgbode 
13. ZorgInjection 
14. Zorg-Vuldig 

Vele zorgaanbieders zijn voor de inwoners van Molenlanden oude bekenden (de nrs. 1, 8 

en 11 zijn nieuw), zodat er voor velen alles bij het oude blijft. Herindicatie vindt alleen 

plaats bij nieuwe cliënten en bij oude cliënten van wie de indicatie in 2022 afloopt. 

 

De adviesraad Zedje streeft al jaren naar het versterken van de welzijnsstructuur. Er is 

aangegeven, dat naast onderwerpen als respijtzorg aan huis en steunpunt mantelzorg 

nog andere onderwerpen zijn zoals: de Open Eettafels, Meer Bewegen voor Ouderen, 

Signalerend ouderenbezoek, telefooncirkels. 

 

REGIONALE ONTWIKKELINGEN 

Regionale ontwikkelingen. 

Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019, waarbij de gemeenten 

Vijfheerenlanden en Molenlanden ontstonden, is gelukkig de samenwerking in de regio 

AV  blijven bestaan. Het AV-overleg van de gehandicaptenplatforms vindt viermaal per 

jaar plaats. Het afgelopen jaar waren fysieke vergaderingen door corona onmogelijk en 

verliep het contact meestal via de telefoon en de e-mail. Belangrijke onderwerpen waren: 

de toegankelijkheid, uitgankelijkheid en de bruikbaarheid van het openbaar vervoer, de 

aanbesteding huishoudelijke ondersteuning samen met Gorinchem, de bereikbaarheid 

van het Beatrixziekenhuis. 

Het blijft een goede zaak om contact met elkaar te houden en de zaken die regionaal 

spelen te bespreken. Een lichamelijke beperking stopt niet bij de gemeentegrens. 

 

 
 

 

 

Gehandicapten Informatie Project Scholen   GIPS 

GIPS is de afkorting van Gehandicapten Informatie Project Scholen. Het GIPS is een 

bewustwordingsproject voor leerlingen van basisscholen en heeft tevens als doel de 

integratie tussen gehandicapten en niet-gehandicapten te bevorderen. Alle basisscholen 

in Giessenlanden en Zederik deden eraan mee. Er zijn zo’n 25 vrijwilligers (met en 

zonder beperkingen) die met het GIPS de scholen bezoeken. Door middel van een 

opdrachtenspel ervaren de leerlingen van groepen 7 en 8, wat het betekent om een 

motorische, auditieve of visuele beperking te hebben. Het lespakket geeft door tekst, 

opdrachten en spel voorlichting over het leven met een beperking aan leerlingen van de 

bovenbouw van het basisonderwijs in Molenlanden en Zederik.  

 

Een voorbeeld waar we zoal mee te maken krijgen werd geïllustreerd door een blinde 

meneer met een geleidehond. Hij vertelde dat voor rolstoelers aan de rand van een 

trottoir een afritje is. Wat is dan het probleem?                                                                                    

Een blindengeleidehond heeft geleerd bij de rand van een stoep te stoppen. Maar… is er 

een afritje en geen stoeprand, dan loopt een hond gewoon door en de blinde dus ook. 
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Deze interactieve manier van voorlichting aan de basisscholen binnen de gemeente, 

wordt ondersteund door vrijwilligers met een beperking die als ervaringsdeskundigen in 

een vooraf gepland uur een informatief gesprek met de leerlingen hebben.  

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken! Ten gevolge van de gemeentelijke herindeling 

zijn er nu in Molenlanden in totaal 26 basisscholen, die wij willen gaan bereiken met ons 

bewustwordingsproject. Dit betekent ook dat er een aantal vrijwilligers gezocht moeten 

worden die de bestaande groep van vrijwilligers willen komen versterken in 2022. Na 

enkele geslaagde oproepen hebben zich een aantal vrijwilligers gemeld die mee willen 

draaien.                                                                                                                                        

Dat het GIPS een uitstekend en eenvoudig middel is om aan de integratie van mensen 

met en zonder beperking te werken wordt duidelijk uit reacties van leerkrachten.  

 Een paar voorbeelden:  

• “Ik denk dat de kinderen op deze ochtend een waardevolle les leren: namelijk dat 

iedereen ongeacht welke beperking respect verdient”.  

• “Het heeft enorm veel indruk gemaakt en hun kijk op 

mensen met een handicap blijvend veranderd”, “De 

ontmoeting van basisschoolkinderen en mensen met een 

handicap leidt tot prachtige momenten”.  

• “Van jullie bezoek leren de leerlingen meer dan dat wij 

er een week aan zouden besteden”.                                                                                                                             

In 2021 heeft door de Coronapandemie het GIPS-project 

helaas stilgelegen. In de loop van het schooljaar 2022/23 

hopen de Gipsmedewerkers de scholen van heel 

Molenlanden weer te bezoeken.  

                                                                                                                                                 

Het GIPS project is niet alleen in onze regio bekend, maar ook gelet op de brief die wij 

uit Spanje ontvingen, worden onze activiteiten ook daar op de voet gevolgd. Lees maar 

mee! 

 

 

BRIEF VAN SINTERKLAAS 

 

 5 december 2021. 
Beste vrijwilligers GIPS, 
Corona virus voor het 2e jaar op rij 
Daarvan wordt een mens niet blij 
Toch zijn Sint en Piet enigszins te vree 
Ze mochten met de boot mee 
Want na wat veel wikken en wegen 
Hebben ze hun vaccinaties gekregen 
Bezitten ze nu de juiste papieren 
Om het Sinterklaasfeest te vieren 
In het koude kikkerland 
Wel met onderling 1,5 meter afstand 
Om zo gezond te blijven 
 

En de pandemie te verdrijven 
Veel activiteiten liggen stil 
Dat is wat Sint niet wil 
Scholen gaan open, scholen gaan dicht 
Het lijkt wel op een knipperlicht 
Wanneer zal het op groen blijven staan? 
En kunnen GIPS medewerkers weer op pad gaan? 
Pas als het op verantwoorde wijze kan 
Is tenminste het toekomstplan 
Voorjaars ronde 2022 wellicht 
Waarvan tegen die tijd een bericht 
Nu eerst genieten 
Van het feest van Sint en zijn Pieten. 
 

 
 

 

about:blank
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VERVOER 

 RODAG  

Zedje is ook betrokken bij het RODAG, het reizigersoverleg Drechtsteden-Alblasserwaard-Gorinchem. 

QBuzz:                                                                                                                         

Vooral de rol van de provincie gaf ons aanleiding tot zorgen. Zij trekken zich steeds meer 

terug en geven daardoor de vervoerder meer ruimte van invulling.                                                   

De buurtbussen worden geacht ook mensen met een beperking te vervoeren, dit door 

vrijwilligers die nog geen enkele ervaring hebben betreffende het vervoer van mensen 

met een beperking. Zij zouden een opleiding moeten gaan volgen. Wij denken dat dit een 

groot verloop van vrijwilligers gaat geven.                                                                         

Wij vinden dan ook dat het CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) voor mensen met 

een beperking de juiste oplossing is voor bruikbaar vervoer: zij moeten kunnen blijven 

reizen met hun naasten voor OV-prijs. Wel betekent dit, dat in heel Nederland een en 

ander goed geregeld moet zijn en de treinen de oplossing bieden voor de langere 

afstanden.                                                                                                                                 

Hieruit volgt gelijk, dat alle treinen en stations toegankelijk en bruikbaar moetenzijn, wat 

nog zeker niet het geval is.   

De treinen die op de Merwede Lingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen rijden, zijn 

tussen 2008 en 2011 aangeschaft door Arriva en met de concessiewisseling in 2018 

overgegaan naar Qbuzz. In 2021 kregen de treinen een opknapbeurt en een nieuw 

interieur ook werd de huisstijl aangepast. 

Maar helaas de problemen, die al jaren aan deze treinen kleven, bleven. 

De treinen zijn niet voorzien van toiletten. Toiletten inbouwen bleek te duur.                

De treinen zijn niet zelfstandig toegankelijk voor mensen in een rolstoel. De schuiftrede 

van de treinen sluit niet voldoende aan op het perron. 

Deze problemen zijn met de bestaande treinen niet op te lossen en eigenlijk moeten ze 

tot minstens 2038 op het spoor blijven rijden. 

Daar Prorail tussen 2026 en 2028 het nieuwe spoorwegbeveiligingssysteem ERTMS in 

gebruik gaat nemen op het spoor tussen Rotterdam en de Belgische grens, waarbij ook 

het station van Dordrecht en later ook het spoor rondom Geldermalsen met ERTMS wordt 

uitgerust, ontstaat er een nieuwe situatie. De inbouw van ERTMS in de bestaande treinen 

vraagt miljoenen. Beter is de treinen nu te vervangen dan zijn de huidige knelpunten: 

geen toiletten, slechte toegankelijkheid, weinig deuren e.d. in een klap opgelost. 

Het AV-overleg Gehandicapten heeft daarom op 12 oktober 2021 een brief naar de 

provincie Zuid-Holland gestuurd, waarin ze de provincie vragen om een budget te 

verstrekken voor de aanschaf van nieuwe treinen. 

 

Molenhopper:                                                                                                                               

Wij kijken terug op een Molenhopper systeem dat behoorlijk goed werkt. Het is nog 

steeds een onmisbare vorm van Openbaar Vervoer voor mensen met een beperking die 

ook gezamenlijk met hun naasten kunnen reizen in de regio. Toch blijken er echter enige 

hardnekkige zaken te zijn die fout blijven gaan of fout uitgevoerd worden. Bijzonder is 

wel dat de fouten vaak bij dezelfde reizigers gemaakt worden. Een los, plastic opstapje 
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komt nog steeds voor, dit mag beslist niet! Ook het op tijd zijn lukt niet altijd en de 

terugbelservice mag nog verbeterd worden.   

Ook waren er klachten over busjes, waarbij de instap kortere treden hadden en waarin 

de passagiers bukkend moesten instappen en men niet kon staan. Het bleek dat af en 

toe abusievelijk busjes voor het leerlingenvervoer werden ingezet. 

Dit soort problemen worden gelukkig in goed overleg met de gemeente opgelost.  

We blijven dan ook dergelijke problemen goed in het oog houden en blijven erop 

hameren, dat klachten en meldingen ook bij ons bekend gemaakt dienen te worden. Dan 

kunnen we gelijk hiermee naar de stichting Molenhopper en firma Juijn.  

 

 

RODAG: Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorinchem                                 

Dit is ook één van de organisaties waarin wij ook als Zedje vertegenwoordigd zijn. In dit 

overleg waarin provincie ZH, Qbuzz, Rover, losse reiziger-vertegenwoordigers, ouderen 

en gehandicapten met elkaar overleggen, komt vooral het Openbaar Vervoer onder de 

loep. Steeds meer gaan de provincie en vervoerder naar Gestrekt Vervoer, waarbij vooral 

de Binnenwaard meer en meer verstoken dreigt te raken van gelijkwaardig Openbaar 

Vervoer. De provincie laat steeds meer over aan invulling en uitvoering door de 

vervoerder. Een erg slechte zaak vinden wij.                                                                           

De bereikbaarheid van de gestrekte lijnen, die via N-wegen en andere doorgaande lijnen 

rijden, wordt steeds lastiger voor mensen met een beperking en ouderen. De organisatie 

schermt wel met belbussen die opgeroepen kunnen worden, maar dit werpt voor veel 

reizigers opnieuw een barrière op en bovendien betaalt men dan voor het stukje naar een 

halte van het reguliere OV bijna € 3,- enkele reis. Nog los gezien van de kosten, betekent 

dit ook nog een keer extra overstappen. 

 

VERTEGENWOORDIGING                                                           

Zedje blijft zich inzetten om de contacten met overheden en andere instanties te 

onderhouden. Korte lijnen hierbij blijken steeds belangrijk. Als eenmaal iets op papier 

staat is een aanpassing erg lastig. Wij zorgen dus zoveel als mogelijk om op veel 

plaatsen aanwezig te zijn om mee te kunnen praten. Het gaat dan b.v. over 

aanbestedingen van Vervoer, Ondersteuning, Hulpmiddelen en wet en regelgeving. Vaak 

betreft dit zaken die gemeentelijk, regionaal, provinciaal of landelijk spelen. Het 

aanwezig zijn op gemeentelijk niveau is natuurlijk het dichtstbij. Vertegenwoordigd zijn 

we in het VN-verdrag, Bouwcommissie Molenlanden en schuiven we altijd aan bij lopende 

zaken. In Alblasserwaard Vijfheerenlanden verband komen we bij elkaar met 

Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Molenlanden. We zijn 

vertegenwoordigd in RODAG Reizigers Overleg Drechtsteden Alblasserwaard Gorinchem. 

In dit overleg zitten we bij elkaar met de vervoerders over weg, water en rails en met de 

provincie. Ook hier telt dat we heel vroeg op de hoogte zijn van zaken en mee praten 

over aanbestedingen en uitvoering. Ook zitten we in het overleg betreffende de 

Molenhopper en zijn daardoor ook direct betrokken bij alle zaken betreffende deze vorm 

van vervoer. Wij vertegenwoordigen onze doelgroep ook naar de leveranciers van 

hulpmiddelen en gaan daar nu en dan langs om het verloop te bespreken. 

Als de omstandigheden er om vragen zijn wij vertegenwoordigd bij bijeenkomsten in 

regio, provincie of land. 
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IN MEMORIAM GIJS KRIELAART 
 

Gjjs Krielaart de man die pal stond voor de belangen van mensen met een beperking is 

overleden. 

 

Een markante inwoner van Hoornaar is overleden. Gijs krielaart was vanaf 1972 een 

gerespecteerd gemeenteraadslid in Hoornaar. Zijn naam is terug te vinden op de muur 

bij de ingang van het gemeentehuis.  

Sinds 2001 was hij lid van het gehandicaptenplatform Zedje in later de gemeente Zederik 

en Giessenlanden. Zijn bevlogenheid en onbaatzuchtigheid kenmerkten hem. Zijn 

dossierkennis en ervaring die hij met zich meebracht uit de tijd dat hij jarenlang de 

belangen van de inwoners van Hoornaar diende nam hij mee naar Zedje. Door zijn 

ervaringen als bestuurslid wist hij veel te bereiken voor mensen met een beperking. Hij 

speelde een prominente rol in de bouwcommissie van Zedje en wist projectontwikkelaars 

te overtuigen dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking belangrijk was.  

Ook op het gebied van gehandicaptenvervoer met de Molenhopper en Qbuzz kon hij door 

zijn vasthoudendheid en kennis van zaken goed tegenspel bieden. De juiste levering van 

hulpmiddelen, zoals rolstoelen en zeker het onderhoud daarvan had eveneens zijn 

aandacht. We kennen hem als iemand die altijd het belang van een ander diende en door 

zijn niet aflatende inzet de motor van Zedje werd. Zijn credo was dat mensen met een 

beperking volwaardig moesten kunnen deelnemen aan de maatschappij en daar ging hij 

voor. 

Tijdens de talloze vergaderingen van Zedje blijft het beeld me bij dat hij binnenkwam 

met een tas vol notulen en een reeks van aantekeningen van vergaderingen met 

commissies die hij had bijgewoond. Zijn dossierkennis, maar ook bescheidenheid 

kenmerkten hem. Hij werd getroffen door corona, maar het ging steeds beter met zijn 

gezondheid en zijn overlijden kwam dan ook als een mokerslag.  

Zedje en alle mensen met een beperking in Molenlanden verliezen in hem hun 

pleitbezorger. Hij was een bijzondere man, een vechter en belangrijk voor veel mensen. 

We moeten er zijn voor elkaar en Gijs gaf dit handen en voeten. 

Zedje zal hem enorm missen. 
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JONGERENWERK 
 

In de loop van 2021 vonden sommige leden van Zedje, dat we als Zedje te weinig 

contact hadden met gehandicapte jongeren, als achterban. Wat leeft er bij hen, wat 

missen ze om deel te nemen aan het leven in Molenlanden.  

Het idee is om bijeenkomsten te organiseren binnen Molenlanden om te kijken wat we 

als platform voor hen kunnen betekenen. Wat voor ondersteuning hebben zij nodig.  

Allereerst is er binnen de vergadering van Zedje gekeken of hier draagvlak voor is bij de 

leden. Het moet niet een idee van één lid zijn, maar breed gedragen worden.  

Het eerste doel is om te horen wat er speelt onder jongeren. Er is gekeken naar de 

leeftijd van deze doelgroep, 16 t/m 35 jaar.  

 

Hoe mooi zou het zijn als er een jongerenplatform gevormd zou kunnen worden.  

 

Er zijn ideeën tijdens de vergadering om samen te gaan werken met Welzijn Molenlanden 

en andere instellingen. Allereerst zou dit de opzet zijn, maar eerst gesprekken voeren 

met partijen om samen te werken, hier gaat veel tijd overheen, voordat er daadwerkelijk 

afspraken zijn, dus hier wordt nu niet voor gekozen. Samenwerking komt in de loop van 

de tijd wel.  

Eerst bijeenkomsten plannen, verspreid over Molenlanden en publiciteit via kranten, de 

website van Zedje en gemeente Molenlanden. 

 

Dit jaar 2022 zal er meer duidelijk worden, het jaar 2021 was de brainstormfase. Hier zal 

een duidelijk actief vervolg aan gegeven worden. 

 

 

FINANCIEN 

 

Ook in het jaar 2021 werden de activiteiten van Zedje gehinderd door de Covid 19 

pandemie. Zo vonden er geen schoolbezoeken plaats met het GIPS, waren er minder 

vergaderkosten en minder reiskosten. In totaal werd in 2021 ca. 55% van de geraamde 

kosten gebruikt. In 2022 zullen naar verwachting de activiteiten weer als voor de 

pandemie zijn. 

Door de Gemeente Molenlanden is destijds bepaald dat, vanwege de herziening van het 

subsidiebeleid, de jaarlijkse bijdragen werden bevroren op het niveau van 2018. 

Voor 2021 bleek dit het geval, voor 2022 wordt de subsidie uitgekeerd op basis van de 

ingediende begroting. 

Dit bedrag is hoger dan voorheen, waardoor de financiële situatie van Zedje goed te 

noemen is. 
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  VAN VN-VERDRAG NAAR INCLUSIE-AGENDA 
 

In 2020 zijn er een aantal afspraken gemaakt met college van B&W omtrent het naleven 

van het VN-verdrag Handicap in Molenlanden die we nog even willen noemen:  

1. Het college zet zich in om de bewustwording en toepassing van de uitgangspunten 

van het VN-verdrag Handicap te bevorderen;  

2. Er wordt voor oktober 2021 een inclusie-agenda VN-verdrag Handicap 

Molenlanden opgesteld. 

3. Burgemeester Segers is aangewezen als portefeuillehouder en bestuurlijk 

ambassadeur van het VN-verdrag Handicap Molenlanden. 

2021 zou dan het jaar worden waarin de inclusieagenda Molenlanden gereed zou moeten 

zijn om door de gemeenteraad te worden bekrachtigd. Maar ja, ook door corona heeft 

het een en ander vertraging opgelopen. Wel was er gelukkig digitaal overleg mogelijk 

tussen de VN-werkgroep en de VN-ambassadeurs en met de beide ambtenaren Arnold 

Stuij en Menno Keller.  

In mei 2021 is er vanuit de burgemeester het verzoek gedaan aan Ilse Struik om ook 

VN-ambassadeur handicap te worden. Zij heeft hier na beraad mee ingestemd zodat 

vanaf mei er binnen Zedje 3 VN-ambassadeurs handicap bezig zijn te weten: Ilse Struik, 

Leo de Waaijer en Eric Grip. Ilse is hierdoor ook onderdeel geworden van Zedje en hoopt 

hierin op positieve wijze haar bijdrage te kunnen geven 

Wij als VN-ambassadeurs vonden het belangrijk om ook de mening van onze doelgroep 

te horen over wat er in Molenlanden al goed en minder goed gaat en dit ook op te nemen 

in de inclusie-agenda Molenlanden. Er werden uitnodigingen verstuurd naar vele 

doelgroepen en ook via de media is er een uitnodiging uitgegaan om zich te melden voor 

bijeenkomsten om hierover met elkaar te praten.  Toen corona in mei en juni weer wat 

rustiger werd, zijn dan met ruim 35 personen 2 bijeenkomsten georganiseerd met 

mensen die binnen de doelgroep vielen: mensen met diverse beperkingen en uit diverse 

leeftijden in de breedste zin des woords. Het was enigszins verbazingwekkend dat er 

verbetering gewenst werd in de werkwijze en communicatie van de WMO en het sociaal 

loket.  Met name omtrent kennis, invoelingsvermogen en bejegening werden diverse 

voorbeelden genoemd. Ook was bij bijna alle aanwezigen niet bekend dat het mogelijk is 

om gebruik te maken van een onafhankelijk client-ondersteuner bij wmo-aanvragen. Ook 

betreffende voorlichting van het gebruik van het PGB  was er veel onbekendheid. Ook 

wanneer hierover gesproken werd met WMO-medewerkers bleek de voorlichting en 

kennis hierover te kort te schieten bij WMO-medewerkers. Hier valt dus nog veel te doen 

voor ons als ZEDJE. 

Door de VN-ambassadeurs werd omstreeks juni ook bij de ambtenaren aangedrongen om 

nu toch enige haast te gaan maken met het voorbereiden en maken van de lokale 

inclusie-agenda, welke in oktober bij het college en de raad moest liggen. Er zijn door 

ons vele voorbeelden uit andere gemeenten aangedragen om de lokale inclusie-agenda 

op basis van het VN-verdrag handicap vorm en inhoud te geven. Vanaf september zijn er 

uiteindelijk diverse versies voor de lokale inclusie-agenda gemaakt door de beide zeer 

positief ingestelde coördinerend ambtenaren. 
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Ook zijn door de VN- ambassadeurs tussen augustus en oktober diverse gesprekken 

geweest over de onderwerpen onderwijs, werk, wonen, toegankelijkheid, sport en 

recreatie en niet in de laatste plaats over bewustwording met lokale vertegenwoordigers 

op het gebied van onderwijs en stichting Welzijn Molenlanden. De bevindingen en 

resultaten hiervan zijn weer aan de ambtenaren doorgegeven met het verzoek om deze 

te verwerken in de lokale inclusie-agenda. Eind oktober is dan de eerste uiteindelijke 

versie aangeboden aan het college van B&W.  Zij vonden het te weinig concreet en er 

werd uiteindelijk besloten dat de lokale inclusie-agenda in januari herschreven zou zijn. 

Al snel werd duidelijk dat het sociaal domein en de WMO buiten de inclusie-agenda zou 

worden gehouden, omdat het gaat over alle loketten van de gemeente. De VN-

ambassadeurs hebben dit ten zeerste betreurd. In februari 2022 zal uiteindelijk de Lokale 

inclusie-agenda door B&W worden aangeboden aan de gemeenteraad met het verzoek 

om hiermee in te stemmen en gelden ter uitvoering ter beschikking te stellen. 

Noot: Bij het schrijven van dit verslag is inmiddels bekend dat de Lokale Inclusie Agenda 

Molenlanden op 22 februari 2022 is goedgekeurd door de gemeenteraad 

We kunnen als Zedje hier dus mee aan de slag 

Afsluitend kunnen we de conclusie trekken dat 2021 een zeer enerverend jaar is geweest 

voor de VN-ambassadeurs maar ook een jaar waarin hopelijk de basis is gelegd om het 

VN-verdrag Handicap ook in Molenlanden echt te laten werken. 2022 zal een jaar worden 

waar een begin gemaakt moet worden met de uitvoering van de Lokale inclusie agenda 

Molenlanden. Er is dus ook voor ons allen veel werk aan de winkel op weg naar een nog 

inclusiever Molenlanden waar iedereen met een beperking zo goed mogelijk mee kan 

doen  
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        LEVEN MET EEN BEPERKING…. 

                                       HET KAN U OOK OVERKOMEN!  
 
 

OPROEP…   
 voor alle mensen met een beperking          

 been voor diegenen die zich betrokken voelen in  
de nieuwe gemeente Molenlanden 

De nieuwe gemeente Molenlanden is een feit. 

Het gemeentebestuur van onze gemeente heeft de plicht, mede in het 
kader van het VN verdrag, ook mensen met een beperking en hun directe omgeving actief te 
betrekken bij het gehandicaptenbeleid van de gemeente.                                                                                                                                                                         
De stichting gehandicaptenplatform Zedje, statutair gevestigd te Noordeloos, zet zich al ruim 25 jaar 
in om de belangen van onze gehandicapte medemens zo goed mogelijk te behartigen. Hiertoe 
worden met de beleidsmedewerkers en bestuurders van de gemeente al sinds lange tijd in een vroeg 
stadium de beleidsregels en knelpunten besproken. En is er regelmatig overleg met de 
gemeentebestuurders. Het bestuur van Zedje wil dat dit ook in de nieuwe gemeente Molenlanden 
blijft bestaan. Ook op regionaal en provinciaal niveau vertegenwoordigt Zedje de mensen met een 
beperking, denk hierbij onder andere aan het Reizigers Overleg Drechtsteden-Alblasserwaard-
Gorinchem (RODAG )en de klankbord groep van de MolenHopper. 
Punten die steeds aan de orde komen zijn onder andere:  

➢ Voorlichting over het omgaan met een beperking. Hiervoor wordt op alle scholen door 
middel van het GIPS-project op speelse wijze voorlichting gegeven. 

➢ Voorzieningen in het kader van de WMO, zoals huishoudelijke hulp, rolstoelen en 

aanpassingen in huis etc. 

➢ Toegankelijkheid van wegen, woningen, bedrijven, recreatievoorzieningen en gebouwen etc. 

wordt besproken in de Bouwcommissie . Wij geven gevraagd en ongevraagd advies. 

➢ Sport en recreatie mogelijk maken voor mensen met een beperking  

➢ Werk en Participatiewet. 
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Om bovenstaande te blijven doen in onze nieuwe gemeente hebben we meer vrijwilligers nodig. 

Daarom deze oproep: 

Bent u het ontbrekende puzzelstukje.. ?                    

Voelt u zich hierbij betrokken? 

Kom ons helpen! 

Iedere hulp in welke vorm dan ook is erg welkom. Twijfel niet maar neem vrijblijvend contact met 
onze voorzitter op, hij vertelt u meer.  

 

Goof van Rijswijk Tel.: 0184-652234                                                                        
en via de website www.zedje.nl                   
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