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VOORWOORD

Denkend aan 2014 komt het woord “transitie” bovendrijven.
Niet dat het Platform zelf zo aan verandering onderhevig is geweest, de buitenwereld
was wel volop in beweging. En daar hebben wij in onze adviezen en ondersteuning
natuurlijk mee te maken.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de decentralisaties, voor ons m.n. de veranderingen
binnen de WMO en AWBZ. Veel tijd is gaan zitten in het lezen van beleidsstukken en het
bijwonen van informatie- en overlegbijeenkomsten. En vervolgens in het schrijven van
een advies. Ook is er een aantal keren overleg geweest met andere adviesraden over de
ontwikkelingen en beleidsinhoudelijke kwesties m.b.t. de decentralisaties.
Het masterplan Vlietwijk brengt nogal wat verandering teweeg in de openbare ruimte in
Vlietwijk. Voor de Adviesgroep Toegankelijkheid is het belangrijk dat de wijk ook veilig
blijft voor de zwakste verkeersdeelnemers. Vandaar dat er is gereageerd op de
voorliggende plannen.
Ook de plannen voor het Knooppunt Voorschoten blijven aan verandering onderhevig
en dus onze aandacht vragen. Dit belangrijkste kruispunt in Voorschoten moet ook voor
minder mobiele mensen op alle momenten van de dag veilig zijn.
Dit is slechts een kleine greep uit de uitgebrachte adviezen.
Daarnaast heeft het Platform in het voorjaar weer een feestmiddag georganiseerd voor
mensen met een verstandelijke beperking. Het was een gezellige middag, helaas was de
opkomst beperkt.
Het Platform Gehandicaptenbeleid Voorschoten heeft het afgelopen jaar prettig
gefunctioneerd, hoewel de contacten met de gemeente, jammer genoeg, veel minder
frequent zijn geweest dan we gewend waren. We vertrouwen erop dat dat dit jaar weer
beter zal zijn.
Het komend jaar zal onze aandacht natuurlijk opnieuw gericht zijn op advisering en
ondersteuning. Maar wij zijn ook van plan nadrukkelijk erop toe te zien dat onze
adviezen het college bereiken. Het proces van de gang van onze adviezen door de
ambtelijke organisatie zal onze speciale aandacht hebben.
Tot slot wil ik graag al diegenen danken die ons het afgelopen jaar met raad en daad
hebben bijgestaan, met name Danja Vocke.

Yvonne Molenkamp,
voorzitter
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Bestuurszaken
Het Platform Gehandicaptenbeleid Voorschoten bestaat uit twee adviesgroepen:
-

Adviesgroep Belangenbehartiging en Beleid (ABB) en
Adviesgroep Toegankelijkheid (AT)

Beide adviesgroepen functioneren zelfstandig met een eigen algemeen bestuur. Twee
van de bestuursleden, waaronder de voorzitter, hebben zitting in beide adviesgroepen.
Hierdoor en door het uitwisselen van notulen is men op de hoogte van elkaars doen en
laten.
Zowel het DB als beide algemene besturen hebben in 2014 5x vergaderd. Daarnaast is
er meer overleg geweest in werkgroepen zoals bijvoorbeeld voor het onderhouden van
de website en voor de organisatie van de bewustwordingsdag en het feest voor
verstandelijk gehandicapten.
Het Platform is een adviescommissie van de gemeente om het College te adviseren bij de
voorbereiding en uitvoering van gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid.

Samenwerking met de Gemeente
Het dagelijks bestuur heeft dit jaar 1x regulier overleg gehad met de wethouder van
Economie, dienstverlening, zorg & cultuur mw. I. Nieuwenhuizen. Onderwerpen, die
daarbij vast aan de orde komen zijn:

-

De veranderingen in de Wmo en de gevolgen daarvan voor chronisch zieken en
mensen met een handicap, alsmede de effecten van andere regeringsmaatregelen
zoals bezuinigingen, decentralisaties ed.
Slechte toestand van trottoirs, hinderlijk overhangend groen, niet (goed)
werkende rateltikkers en andere problemen in de openbare ruimte, die veel last
veroorzaken bij mensen met een functiebeperking
Toegankelijkheid van openbare ruimte en openbare gebouwen alsmede advies
bij nieuwbouw en herziening van de openbare ruimte
Vervoer voor mensen met een handicap

-

Daarnaast werd er gesproken over:
Diverse evenementen, die op het programma staan
Contact met jonge mensen met een beperking
Aangepaste kinderspeelplaatsen
Ontspanningsplaatsen voor ouderen
Herinrichting van de binnentuin van het gemeentehuis
Communicatie tussen gemeente en Platform

-

-

-
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Overleg met andere organisaties
-

Het PGV heeft regelmatig contact met de Centrale Adviesraad Wmo van
Voorschoten
Het PGV werkt nauw samen met Stichting Voor Elkaar
Middels het vrijwilligersoverleg bespreekt het platform 2x per jaar gezamenlijke
problemen met andere vrijwilligersorganisaties
Het PGV heeft dit jaar enige malen overleg gehad met de Stichting Gehandicapten
Wassenaar
Via Zorgbelang Zuid-Holland regio Noord is er regelmatig overleg met andere
platforms uit de regio

Activiteiten
Activiteiten waarbij zowel de Adviesgroep Toegankelijkheid (AT) als de
Adviesgroep Belangenbehartiging en Beleid (ABB) waren betrokken:
1. Melden van onveilige situaties in de openbare ruimte zoals: slechte toestand van
de trottoirs, ontoegankelijkheid van voetpaden, hinderlijk overhangend groen,
niet- of niet goed werkende rateltikkers en dergelijke. Ook is regelmatig
gesproken over de gevaarlijke situatie, die voor blinden en slechtzienden is
ontstaan door de doorlopende trottoirs van en naar de 30 km-zones.
2. Ophangen van flyers aan het stuur van hinderlijk op het trottoir staande fietsen
met het doel burgers er op te attenderen dat hun vervoermiddel de doorgang
voor andere, al dan niet gehandicapte, weggebruikers belemmert.
3. Op marktdagen uitdelen van folders van het Platform aan geïnteresseerde
burgers.
4. Op 26 maart waren bij de gezamenlijke vergadering van beide Adviesgroepen
van het Platform mw. Spiegeler en dhr. van Scheppingen van de Gemeente
aanwezig om aan de hand van een presentatie te laten zien hoe de procedure
verloopt wanneer een cliënt met een zorgvraag bij de Gemeente komt. In het
zogeheten Keukentafelgesprek doorlopen cliënt en gemeenteconsulent een lange
vragenlijst om duidelijk te krijgen aan welke zorg de cliënt precies behoefte heeft
en of het mogelijk is deze zorgvraag met behulp van eigen contacten en/of
collectieve voorzieningen op te lossen. Blijkt dit alles ontoereikend dan kan er
gekeken worden of een individuele voorziening het probleem kan oplossen.
De presentatie geeft duidelijk inzicht in de gang van zaken en wordt door alle
aanwezigen zeer informatief gevonden.
5. Het Platform is verheugd te kunnen melden dat de blindengeleideroute op de
binnenplaats van het gemeentehuis zodanig is aangepast dat het gemeentehuis
ook weer toegankelijk is voor alle visueel gehandicapten.
6. Er zijn twee nieuwe filmpjes gemaakt om knelpunten in de toegankelijkheid van
de openbare ruimte voor mensen met een handicap in beeld te brengen. Getoond
worden een groot aantal belemmeringen op wegen, trottoirs en op- en afritten,
maar ook bijv. pinautomaten die niet goed bereikbaar zijn.
7. Het Platform heeft gewezen op de wateroverlast op het Geestwoningpad bij de
Engelse School. De Gemeente heeft de drainage daar verbeterd, waarna de
problemen waren opgelost.
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8. Het Platform heeft met wethouder mw. I. Nieuwenhuizen gesproken over de
soms moeizame communicatie tussen Gemeente en Platform. Te vaak komt een
verzoek of advies van het Platform niet op de juiste plaats aan of blijft onduidelijk
wat er mee gedaan wordt. De wethouder geeft aan dat er wordt gewerkt aan het
opstellen van nieuwe regels over het contact tussen Gemeente en al haar
Adviescommissies.
9. Het Platform had Jongerenwerk Voorschoten gevraagd te kijken naar de
mogelijkheden om in de loop van 2014 een Onbeperkt Café voor alle jongeren in
de gemeente op te zetten. Helaas heeft Jongerenwerk moeten vaststellen dat dit
heel moeilijk is. Het project ligt nu even stil.

Activiteiten van de Adviesgroep Toegankelijkheid:
De Adviesgroep Toegankelijkheid is betrokken geweest bij een aantal gemeentelijke
projecten:
1. De AT heeft zich zeer ingespannen om bij de reconstructie van Vlietwijk de
belangen van alle burgers te behartigen.
In een brief aan de Raad (dd 7-2-2014) is er, wellicht ten overvloede, op gewezen
dat integrale toegankelijkheid uitgangspunt moet zijn bij het uitvoeren van het
ontwerpplan. Daarbij is ook gewezen op de onveilige situatie die ontstaat op de
trottoirs bij de inrit van 30 km gebieden als de inrijbreedte vanaf de hoofdweg
naar zo’n 30 km gebied breder is dan de rijweg waartoe hij toegang geeft. De AT
heeft met nadruk verzocht er voor zorg te dragen dat bij alle nieuw aan te leggen
30 km uitritten, te beginnen bij Vlietwijk, de inrijbreedte niet breder wordt dan
de aansluitende rijweg. Mw. Nieuwenhuizen heeft toegezegd dit verzoek door te
geven aan de verantwoordelijk wethouder.
In een brief aan B&W (dd 18-9-2014) heeft de AT, na bestudering van het
definitief ontwerp Vlietwijk zoals opgesteld door de Grontmij, aangegeven dat er
nog een groot aantal onduidelijkheden zijn, maar dat zij ervan uitgaat dat al haar
adviezen in de verdere uitwerking zullen worden meegenomen.
2. De AT heeft in een brief aan B&W (dd 4-11-2014) haar advies uitgebracht over de
aangepaste plannen Knooppunt Voorschoten. Later bleek dat de Raadsleden niet
op de hoogte waren van de inhoud van dit schrijven en is deze brief in tweede
instantie separaat naar de Griffie gestuurd.
3. De AT heeft een lijst gemaakt van alle algemene invalidenparkeerplaatsen in
Voorschoten en deze lijst gepubliceerd op de website van het PGV. De Gemeente
heeft toegezegd de AT op de hoogte houden van eventuele veranderingen.
4. Het functioneren van rateltikkers blijft een punt van aandacht. Zo is er veel
gesproken over de rateltikkers op het kruispunt Karel Doormanlaan. Bewoners
van omringende huizen gaven aan last te hebben van het tikkende geluid. Het
Platform is blij dat de gemeente de onmisbaarheid van rateltikkers voor blinden
en slechtzienden aan de omwonenden heeft kunnen duidelijk maken zodat de
rateltikkers weer naar behoren functioneren.
5. In de Week van de Toegankelijkheid, hebben Adviesgroep Toegankelijkheid en
Gemeente op 9 oktober 2014 gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst voor
gemeenteambtenaren georganiseerd.
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Bedoeling was om de ambtelijke organisatie te laten zien dat voor een integraal
gehandicaptenbeleid en zorgvuldige besteding van gemeenschapsgelden kennis
over de inrichting van de openbare ruimte onontbeerlijk is. Kleine
onvolkomenheden, zoals een te smalle afrit van het trottoir, onhandig geplaatste
anti-parkeerpaaltjes, te steile bruggen, onverwachte trappetjes en andere
onnodige hoogteverschillen kunnen voor mensen met en zonder beperking een
onoverkomelijk obstakel vormen. Het filmpje “(On)toegankelijk Voorschoten”
maakte in dit verband veel los bij de aanwezigen.
Na de plenaire bijeenkomst volgde een discussie in kleinere groepen, waarbij
door de ambtenaren van gedachten werd gewisseld over hoe toegankelijkheid
voortaan een plaats zou kunnen krijgen in de uitvoering van hun werk.
Zowel in de groepsbijeenkomsten als bij de informele gesprekken tijdens de
afsluitende lunch bleek dat de aanwezige ambtenaren de bijeenkomst als zeer
positief hadden ervaren.
6. In een brief (dd 03-03-2014) aan de afdeling omgevingsbeheer heeft de AT een
selectie van de lange lijst verbeterpunten in de openbare ruimte opgesomd met
het verzoek daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Dit heeft tot op
heden nog niet plaatsgevonden.
Naast gemeentelijke projecten geeft de AT gevraagd of ongevraagd ook advies ten
behoeve van particuliere projecten.
7. De AT heeft de bouwtekening voor het nieuwe Bondsgebouw bekeken en een
aantal nuttige adviezen kunnen geven.
8. De AT heeft n.a.v. het concept Definitief Ontwerp-inrichtingsplan woningproject
“Wonen in Voorschoten” een advies naar de Gemeente gestuurd met het verzoek
de in deze brief (dd 03-09-2014) genoemde punten met nadruk kenbaar te
maken bij de projectontwikkelaar.

Activiteiten van de Adviesgroep Belangenbehartiging en Beleid:
1. Het lezen van en reageren op gemeentelijke beleidstukken waaronder:
- Beleidsregels voor adviescommissies van de gemeente Voorschoten
- Notitie “Denklijnen over de visie op de integrale toegang tot zorg en
ondersteuning Voorschoten en Wassenaar”
- Werkdocument “ Integrale Toegang tot Sociaal Domein” werkgroep
Holland Rijnland
- Kadernota 3D, t.b.v. de diverse adviesraden van de drie gemeente
Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg
- Meelezen met Website Wmo
2. Het meedenken over de ingrijpende veranderingen in de zorg per 1 januari 2015,
waarbij veel zorgtaken van het rijk worden overgeheveld naar de gemeenten.
Het Platform was aanwezig bij de vele bijeenkomsten betreffende de Transitie
Sociaal Domein 2015-2016. Ook het lezen van de Beleidsstukken over deze
Transitie en de advisering hierover heeft veel tijd en aandacht gekregen. Het
Platform heeft geen inbreng gehad bij het opstellen van de nieuwe beleidsregels,
die naar aanleiding van bovengenoemde beleidsstukken van kracht worden.
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3. Het lezen van en reageren op de benchmarkonderzoeken van onderzoeksbureau
SGBO. Het Platform heeft ook dit jaar de Gemeente gevraagd aan te geven wat zij
verwacht van deze onderzoeken en welke doelstellingen zij zich ten aanzien van
de resultaten heeft gesteld. Het Platform heeft voorgesteld niet meer deel te
nemen aan deze onderzoeken. Het kost veel tijd en geld en het is niet duidelijk of
betrokken gemeenten de vragen op gelijke wijze interpreteren, waardoor de
uitkomsten moeilijk te vergelijken zijn. Feit is ook dat het aantal deelnemende
gemeenten jaarlijks afneemt.
4. Het bijwonen van diverse bijeenkomsten in het kader van de 3 decentralisaties,
zowel in Voorschoten als in Wassenaar. Zo was het Platform onder meer
aanwezig bij de bijeenkomsten over de Participatiewet en over Burgerkracht.
5. Het actief deelnemen aan twee door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten
over de toekomstvisie van Voorschoten “Wonen in Voorschoten” en “Verkeer in
Voorschoten.
6. Het bijwonen van diverse feestelijke gebeurtenissen zoals opening van Vive
Vrijwilligerscentrale, het van start gaan van de bouw van Villa Voorschot en het
slaan van de eerste paal voor de bouw van Woonzorgcentrum Adegeest.
7. Het organiseren van een “Feest voor mensen met een verstandelijke handicap,
die een band hebben met Voorschoten”, waardoor alle mensen uit de gemeente
met een verstandelijke beperking geheel vrijblijvend in de gelegenheid worden
gesteld elkaar te ontmoeten.
Het feest werd ook dit jaar georganiseerd in “Jadoo Gher”, het clubgebouw van
scoutinggroep Kimball O’Hara. Het was een prachtige zondag in mei en de
feestelijkheden konden buiten plaatsvinden. Een gezellig versierde tent zorgde
voor zitplaatsen in de noodzakelijke schaduw. Er was muziek van de Bierbengels,
vertier door clown Igor en veel lekkere hapjes.
Helaas was de belangstelling, niet voor het eerst, zeer gering.
Jarenlang werd dit feest succesvol georganiseerd in de maand september. De
gestaag afnemende belangstelling heeft het Platform geweten aan de vele
activiteiten die er in de maand september voor deze doelgroep plegen te zijn. We
dachten er goed aan te doen het feest te verplaatsen naar de maand mei, maar
moeten nu vaststellen dat dat niet de oplossing is. Ook in de maand mei blijken er
veel evenementen voor deze doelgroep te zijn, waar kennelijk de voorkeur aan
wordt gegeven.
Het Platform heeft daarom besloten te stoppen met het organiseren van dit feest.
Het op velerlei wijzen behartigen van belangen van mensen met een beperking:
8. Regelmatig verleent het Platform hulp aan al dan niet gehandicapte burgers bij
het oplossen van problemen betreffende hun woonsituatie, toegankelijkheid in
de openbare ruimte, parkeren ed.
9. Het Platform heeft dit jaar enige malen overleg gehad met het Platform
Gehandicapten Wassenaar. Er werd onder meer gesproken over de dagbesteding
voor mensen met een verstandelijke beperking en de noodzaak van een
invalidetoilet in een strandtent op de Wassenaarse Slag.
10. Het verslag uitbrengen van evenementen en het verstrekken van belangrijke
informatie middels artikelen in het Seniorenmagazine.
11. Het onderhouden van de website.
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Bestuurswisselingen
Renske Gercama heeft, als adviseur namens de Gemeente, afscheid genomen van het
Platform. We zijn blij dat we met Sheila Bonte een goede opvolgster voor haar hebben
gekregen.
Renske heel veel dank voor alle tijd en aandacht die je aan het Platform hebt besteed.
Wederom hebben we afscheid moeten nemen van Miep de Wit en naar het zich laat
aanzien nu definitief. Miep, met veel spijt zien we je uit ons midden vertrekken. Je
diepgevoelde betrokkenheid bij alle mensen in de samenleving, die getroffen worden
door de huidige maatregelen in de gezondheidszorg, zullen we niet snel vergeten.
Dankjewel voor alles wat je voor het Platform hebt gedaan. We wensen je, samen met je
man, nog heel veel mooie jaren.
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Beleidsplan 2014-2018

Het Platform Gehandicaptenbeleid Voorschoten wil de komende jaren zijn beleid richten
op de volgende punten:

1. Het bevorderen dat mensen met een handicap in de samenleving worden
geïntegreerd en op een gelijkwaardige manier aan het maatschappelijke verkeer
kunnen deelnemen.
2. Het bevorderen dat de Gemeente zowel in theorie als praktijk de Standaardregels
van de Verenigde Naties betreffende het bieden van gelijke kansen voor
gehandicapten als uitgangspunt neemt voor haar beleid en dan ook in alle
beleidssectoren rekening houdt met de belangen van mensen met een beperking.
3. Het bijdragen aan een goede en cliëntvriendelijke uitvoering door de Gemeente van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zodat mensen met een functiebeperking in
hun huis en daarbuiten zo goed mogelijk kunnen participeren en dat ieder daarbij de
ondersteuning krijgt, die nodig is.
4. Het signaleren van knelpunten bij de uitvoering van de Wmo en het doen van
voorstellen daarover aan de Gemeente; het, in aanvulling op de voorlichting door de
Gemeente, geven van informatie en advies aan mensen die een beroep willen doen
op deze wet.
5. Het bevorderen en in stand houden van de toegankelijkheid van gebouwen en de
openbare ruimte.
6. Het bevorderen van de mobiliteit van mensen met een functiebeperking.
7. Het faciliteren van mogelijkheden voor jongeren met een beperking met het doel hun
integratie in de samenleving te stimuleren. De aandacht zal in eerste instantie gericht
zijn op contacten met leeftijdgenoten en toegankelijkheid in het reguliere onderwijs.
8. Het geven van voorlichting aan de doelgroep, aan daarbij betrokkenen en aan andere
inwoners van de gemeente met betrekking tot de beschikbare voorzieningen, de
functie van het Platform en de positie van mensen met een functiebeperking.
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WERKPROGRAMMA 2015

Ter uitvoering van het beleidsplan 2014-2018 wil het Platform zich in 2015 met name
richten op de volgende punten:
1. Ontwikkelen van initiatieven om de doelgroep zo zelfstandig mogelijk te laten
functioneren.
2. Aandachtig volgen of het College de Standaardregels van de Verenigde Naties
betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten als uitgangspunt
neemt voor haar beleid.
3. Bij de Gemeente blijven benadrukken dat bij het opstellen van bouw- en
herinrichtingsplannen het realiseren van toegankelijkheid voor alle burgers als
randvoorwaarde moet worden opgenomen.
4. Kritisch volgen van de uitvoering van de in het kader van de Wmo aan de
gemeente toebedeelde zorgtaken. Er voor waken dat de kwaliteit hiervan niet
wordt verminderd op grond van financiële argumenten. Er op toezien dat de
veranderingen, die als gevolg van de wetswijzigingen in de uitvoering van de
Wmo zijn doorgevoerd volgens afspraak worden geëvalueerd.
5. Het zorgvuldig bewaken van de mogelijkheden om aan de Gemeente gevraagd en
ongevraagd advies te geven over alle veranderingen, die de Transitie met zich
meebrengt en er op letten dat de regionale samenwerking de mogelijkheden voor
lokale belangenbehartiging en advisering niet ondermijnt.
6. Het actief volgen of nieuw aangelegde wandelwegen in het buitengebied ook
toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en er bij de Gemeente op aan
dringen tijdig advies te vragen over gewenste breedte en bestrating van deze
paden.
7. Actief volgen van het functioneren van het centrale loket, “de Wegwijzer”, ten
behoeve van mensen met een functiebeperking en ouderen. En er op toezien dat
dit functioneren volgens afspraak wordt geëvalueerd.
8. Het kritisch volgen van het functioneren de OV-regiotaxi en van de landelijke
ontwikkelingen op het terrein van vervoer.
9. Inventariseren van knelpunten in het verkeer en het leveren van een duidelijke
inbreng hierover bij de Gemeente.
10. Het ontwikkelen van activiteiten om bewustwording bij gemeentebestuur,
ambtenaren en bevolking te bevorderen.
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11. Aan een ieder de gelegenheid geven om telefonisch of op een andere wijze
informatie en advies te krijgen over voorzieningen voor mensen met een
functiebeperking.
12. Het maken en verspreiden van een nieuwe folder, die is aangepast aan de
veranderingen die door de overheveling van zorgtaken van het rijk naar de
gemeenten optreden.
13. Ter voorlichting van de doelgroep en van andere geïnteresseerden:
a.
b.
c.
d.

tenminste 4x per jaar publiceren in de seniorenkrant
zoeken van mogelijkheden voor publiciteit in kranten
vernieuwen en regelmatig bijwerken van de website
geven van informatie aan de leden van de gemeenteraad over nieuwe
relevante ontwikkelingen.
e. Het verspreiden van informatiefilmpjes om zowel beleidsambtenaren als
burgers te attenderen op de problemen, die mensen, al dan niet met een
beperking, ondervinden in de openbare ruimte
14. Streven naar beleidsafstemming met instellingen en organisaties voor mensen
met een functiebeperking en ouderen, zowel binnen Voorschoten als in de regio,
onder meer door afvaardiging in de werkgroep, waarin platforms in de Leidse
regio samenwerken en door overleg met Zorgbelang Zuid-Holland.
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Samenstelling van het Bestuur
Het Dagelijks Bestuur van het PGV wordt gevormd door:

Mw. Y. J. Molenkamp-Beauchez

voorzitter

Mw. L. van der Valk

vicevoorzitter

Mw. A. Wintzen-van Toledo

secretaris

Dhr. R. de Boer

penningmeester

Mw. L. van Gogh-Wacht

lid dagelijks bestuur

Het bestuur van de Adviesgroep Belangenbehartiging en Beleid bestaat uit:

Mw. Y. J. Molenkamp-Beauchez

voorzitter

Mw. L. van der Valk

vicevoorzitter

Mw. A. Wintzen-van Toledo

secretaris

Dhr. R. de Boer

penningmeester

Mw. L. van Gogh-Wacht

lid dagelijks bestuur

Dhr. G. Camps

namens de Bond van (Ouders van)
Spastische Kinderen

Dhr. P. Melman

namens de Nederlandse Vereniging
voor Blinden en Slechtzienden

Dhr. A. Stolk
Mw. M. de Kleijn-Goes

notulist
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Verder zijn bij het ABB betrokken:

Mw. R. Gercama

adviseur namens de gemeente

Dhr. B. M. F. Gerts

adviseur als huisarts

Mw. L. Kanning

adviseur namens de Centrale
Adviesraad Wmo

Mw. T. Nijhuis

directeur Stichting Voor Elkaar

Mw. M. de Wit-Folkertsma

adviseur namens de Stichting Welzijn
Ouderen Voorschoten

Het bestuur van de Adviesgroep Toegankelijkheid bestaat uit:
Mw. Y. J. Molenkamp-Beauchez

voorzitter

Mw. L. van der Valk

vicevoorzitter

Mw. E. Budel
Dhr. J. den Hollander
Mw. D. Vocke

secretaris, namens de gemeente

Mw. M. Heeg

adviseur namens de VAC

Dhr. H. Morssink

adviseur namens de ANBO
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