Overzicht 2019
1.

07-01-2019 gesprek met wethouder Bekker en Rien Bel (openbare ruimte)

wethouder zegt toe, dat er een knop komt bij de bibliotheek, zodat mensen zelf de deur kunnen
openen. Helaas is hier anno 2020 nog niets aan veranderd.
De Benschopperstraat zal nieuwe bestrating krijgen, zodat mensen met rolstoel en rollator beter uit
de voeten kunnen. Dat is inmiddels (2020) gerealiseerd.
2. Oproep nieuw begeleiders scholenproject.
21 januari komt Agnes Schutte snuffelen, ze vindt het leuk, maar het kost teveel van haar energie en
zegt op.
3. De Rabobankrekening wordt opgezegd, omdat die toch teveel kosten in rekening brengt;
we houden het bij de ING
4. Studioplein 32 heeft een verzoek tot verwijderen van een tussenwand in de hal en knoppen
voor automatische deuren; we bekijken de situatie met desbetreffende personen en
medewerkers van Provides.
De aanpassing kan niet geheel volgens de wens gedaan worden ivm hoge kosten, die de bewoners
bij hun huur zouden moeten opbrengen.
De medehuurders staan er negatief tegenover, zodat alleen het onderste deel glas wordt weggehaald.
Provides zal bij de volgende verbouwing proberen er rekening mee te houden in de tijdsplanning en
met het gevraagde.
5. 16 maart NL doet-dag. We mogen 10 mensen uitnodigen voor een diner in de Oase.
Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
6. Nico is in februari getroffen door een herseninfarct en herstelt aardig goed, maar zijn
werkzaamheden stonden op een lager pitje en hij wil 1 juli 2020 stoppen met zijn
werkzaamheden bij het POG en we moeten op zoek naar een nieuwe penningmeester/

secretaris.
In 2020 zal Anton Besten de taak van penningmeester op zich gaan nemen.
7. 16 maart gaat Loes naar de Ziezo beurs en schaft nog wat dingen voor het scholenproject
aan.

Op de beurs, georganiseerd voor blinden en slechtzienden, was dit prototype stemhokje voor
blinden te zien. In den Haag zal hier proef mee gedraaid worden.
8. 20-03-2019 stemmen voor de provinciale staten. De stembureaus moeten aangepast worden,
omdat iedereen zelfstandig moet kunnen gaan stemmen volgens het VN verdrag.
De gemeente heeft zich er in verdiept en drempels, licht en vergrootglazen aangeschaft.
Wij verdelen de taken en gaan kijken of de stembureaus voor mensen met een beperking goed
toegankelijk en bruikbaar zijn. We maken een verslag op en spreken later, 9 september, met de
stembureaucommissie over de resultaten.
In het vervolg zullen we eerder tot samenwerking overgaan voor betere communicatie is
afgesproken.

9. Stella en Loes zijn gaan kijken bij parkeergarage Eiteren, omdat die met een scootmobiel/
rolstoel moeilijk toegankelijk blijkt te zijn. Foto`s zijn naar de RMN gegaan en daar hebben
zij de klus snel en doeltreffend opgepakt.
Voor:

Na:

10. Over de Meyra kwamen klachten binnen, die besproken waren met wethouder Bekker; dhr
van Eijk zet zijn tanden in het probleem en schrijft een verslag hierover naar het POG en de
wethouder. Op 26-7 krijgt hij bericht, dat de gemeente meegaat in zijn bezwaar. Hij heeft het
pleit gewonnen.
11. Er zijn klachten over het niet aanwezig zijn van de Meyra op de vrijdagmiddagen, maar dat
blijkt een fout van de gemeente te zijn. Er was geen standvergunning afgegeven.
Dit is nu opgelost.
12. Het laat leveren van rolstoelen is een punt van het sociaal team (weinig capaciteit) en de
Meyra. Wethouder Bekker zal dit oppakken.
13. De verzekeringsplaatjes van de scootmobielen zijn plakplaatjes. Daar is men niet blij mee.

14. Er zijn door heel IJsselstein hondentoiletten aangelegd, maar deze waren moeilijk te
bereiken en de hekken waren moeilijk te openen vanuit een scootmobiel.

Stella en Loes zijn gaan kijken en hebben suggesties gedaan voor bestrating rond het toegangshek.
De gemeente heeft dit opgepakt, zodat nu iedereen op het hondenuitlaatterrein kan komen en zijn
hond kan laten rennen.
15. In april kwam er een nieuwe voorlichtster bij het scholenproject: Elske v. Rietveld, maar
helaas zei zij een maand later weer op.
16. De nieuwe tram zorgt voor veel kopzorgen. 17 maart een mail gestuurd naar mevr. Stumpe,
tweede kamerlid om aanpassing van de nieuwe tramstellen te vragen, maar dezelfde dag
werden wij weer terug verwezen naar de provincie en de gemeente, waar wij al zo vaak bot
hadden gevangen.
Inmiddels zijn de (onveranderde) nieuwe tramstellen geleverd.
17. Op de bestuursvergadering maakten wij kennis met Rick Torenstra, die de sport voor
gehandicapten in IJsselstein meer aandacht wil geven. Hij zoekt samenwerking.
Helaas kan hij niet bij ons in het bestuur door zijn opgelopen beperking bij een ongeval door
een bermbom in Afganistan.
18. 18 juni is de laatste dag, dat het scholenproject voor de zomer draaide en aansluitend
bedankten wij de vrijwilligers in het Fulco met een hapje, een drankje en een kleine surprise.
19. Er kwam een hulpvraag van een meneer, die opgenomen was op een logeerplek in
Mariënstein na een ziekenhuisopname. Hij vond de hulp niet in alle opzichten toereikend.
20. 28 mei zijn Nico en Loes naar een bijeenkomst van het sociaal domein geweest, waar we
deze problematiek en die van de Meyra en de sneltram aangekaart hebben bij de gemeente
en betreffende andere instanties.

21. 30 mei weer verkiezingen. Stella en Marianne zijn de stembureaus weer langs geweest om te
testen.
22. Marianne en Stella zijn naar Iederin geweest over “de toegankelijkheid openbaar vervoer”
op 19 juni en op 21 juni naar de bijeenkomst over de Regiotax in het Provinciehuis.
23. Nico en Stella gaan naar de bijeenkomsten over het sportakkoord van de gemeente
IJsselstein (zie de website van de gemeente)
24. Bij het scholenproject heeft Marijke opgezegd voor het nieuwe schooljaar. Zij kan het niet
meer aan. Gelukkig meldde Annette van der Sluizen zich aan als nieuwe begeleider.
25. 15 oktober was een erg geslaagde middag met mensen van het sociaal loket in hun nieuwe
onderkomen ,sinds 21 augustus, in het gemeentehuis.

We speelden daar de handicaprace, die de scholieren doen, om mensen, die adviezen moeten
geven aan mensen met een handicap te laten ervaren hoe het voelt een beperking te hebben.
Niet iedereen kon aanwezig zijn en we zullen dit nog eens herhalen met medewerkers, die toen
niet konden.
26. In de grote schoolvakantie zijn de spullen van het scholenproject gereinigd en goed bekeken
of zij aan vernieuwing toe zijn.

De opdrachtenkaarten bleken niet meer helemaal up to date te zijn en zijn aangepast en
vernieuwd en opnieuw gedrukt.
27. In juli zijn Stella en Loes naar Iederin geweest, naar een middag over onafhankelijke
cliëntondersteuning.
28. 9 september was een heuglijke dag!
Stella en Loes zijn uitgenodigd door Provides om samen met hen de oplevering van de Baan te
doen.
De flat is er stukken op vooruit gegaan. De entree is verruimd, doordat er een deur uit is en de
kleine deurknopjes zijn vervangen door grote knoppen. Op alle etages zitten nu automatische
deuren en de onderste 2 etages zijn beter toegankelijk voor mensen met rollators/rolstoelen, doordat
de deuren verplaatst zijn; er een wandje tegen regen en wind is gemaakt en er loopplankjes zijn
aangelegd over de drempels. In de parkeergarage kan men nu met een kleinere stap de fiets door een
goot duwen en vanuit de auto kan het hek worden geopend, doordat de paal verplaatst is.
Wij zijn heel blij met al deze aanpassingen. De bewoners ook en zij betalen nu maar 1,50 euro p.m.
extra voor onderhoud van de elektrische deuren.

29. 19 september was er een achterbanbijeenkomst, die erg gezellig was, doordat het koor/ de
toneelgroep de middag voor een groot deel vulde. Helaas liet de opkomst erg te wensen
over. Het is erg lastig een goede lijst van de achterban te krijgen door de privacywetgeving.
De brieven met uitnodiging zijn met de nieuwsbrief verspreid en er is van tevoren een
artikel in de Zendersteeknieuws geplaatst.

30. 8 oktober was er weer een bijeenkomst van het Sociaal Domein
31. Rick Torenstra kreeg een koninklijke onderscheiding en wij hebben hem in de bloemetjes
gezet.
32. De website is in oktober bijgewerkt en bleek er in januari 2020 uit te liggen.

33. Naast het Heem was het voetpad, het Schoolmeesterpad, erg slecht. Mail naar de RMN.
Het is nu weer beloopbaar gemaakt.
Voor:

Na
34. Op 11 oktober was de vrijwilligersmarkt in de bibliotheek. Nico Stella en Marianne hebben
zich van de beste kant laten zien, maar we hebben nog steeds nood aan vrijwilligers.
35. Er werden stageplekken gevraagd voor de MAS-stage. In januari 2020 komen er 2 stagières
om de toegankelijkheid van de horeca te testen.
36. De Fatimaschool wordt herbouwd. We willen graag meer weten over de toegankelijkheid en
krijgen geen voet aan de grond bij de directie en Triamiek. Stella en Loes zijn 23 0ktober
naar de tekeningen op het gemeentehuis gaan kijken, maar die tekeningen laten niets zien
over lift(en) trappen, drempels enz.

Hieronder is de vernieuwde school aan de Duitslandstraat “Wij” met liftaanpassingen voor mensen
met een beperking. Wij hopen, dat ook in de nieuwe Fatimaschool rekening wordt gehouden met
mensen met een beperking dmv een goed toegankelijke lift.

2019 was geen erg spectaculair jaar, maar werd beheerst door het zoeken naar vrijwilligers en
achterban. We hopen in 2020 meer geluk in aanwas te hebben.

