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Voorwoord
Beste Lezer,
De redactie heeft wederom haar best gedaan om de
nieuwsbrief te vullen met interessante informatie. In de media wordt behoorlijk veel aandacht geschonken aan de komende transities. De politiek laat van zich horen. Met name
de oppositie. Natuurlijk is het goed om oppositie te voeren.
Er is ook nog een andere kant van het verhaal. Zie onderstaande tekst.
Het is voor iedereen volstrekt duidelijk dat de langdurige
zorg zoals die nu is niet goed genoeg is. Wie in een gemiddeld verpleeghuis rondloopt, ziet de noodzaak om
het anders te doen. Maar hoe we dat moeten en kunnen
verbeteren, is voor veel mensen abstract en daardoor
ook wel bedreigend.
Bovenstaande tekst is een citaat uit de zondagsbrief van
Staatssecretaris Martin van Rijn. (zie Nieuwsrubriek van
Ango www.agno.nl)
Dit geldt ook voor de gemeente en de Wmo. Hoe het een en
ander er in 2015 uit gaat zien begint nu vorm te krijgen. Volgens de gemeente hebben zij alles op orde. Dat hebben zij
vertelt bij de onlangs gehouden bijeenkomsten.
Als Platform Gehandicapten Weert staan wij voor een goede
invulling van de Wmo. Natuurlijk blijven we in gesprek met
de gemeente en ook zorgen wij dat meldingen van misstanden aan de kaak gesteld worden.
De redactie wenst jullie een prettige jaarwisseling en een
voorspoedig 2015 met een positieve kijk naar de toekomst.
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Week van de Toegankelijkheid
De Week van de Toegankelijkheid is een jaarlijks terugkerend
landelijk evenement met elke keer een ander thema. Voor meer
informatie over deze week, kun je kijken op
www.weekvandetoegankelijkheid.nl

Dit jaar was het thema ‘Welkom bij de club’ en dit konden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan aangezien we zo druk bezig
zijn met sport en bewegen voor mensen met een beperking.
Om iedereen een passend aanbod te kunnen bieden, moeten verenigingen hun deuren ook open willen stellen maar dat is hier in
Weert geen enkel probleem geweest. Iedere club heeft zich met
veel enthousiasme ingezet om de bezoekers zoveel mogelijk kennis te maken laten met hun sport.
We zijn gaan handboogschieten bij de Batavieren,
(rolstoel) dansen bij Judith’s Dance Point, Fitness bij Life Style
Vitae en Hockey bij H.V. Weert.
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Allemaal sporten waar iedereen aan mee kan doen en dit is
slechts een greep uit het sportaanbod van Weert.
Wil je weten welke
sporten en nog meer
geschikt zijn voor mensen met een beperking,
kijk dan even op
www.beweegnet.nl voor
het huidige aanbod of
ben je op zoek naar
een sport maar weet je
niet wat er bij je past?
Neem dan eens contact
met mij op zodat we
samen op zoek gaan
naar een beweegactiviteit op maat.
Mail: esther.pgw@gmail.com
Wij hebben in
ieder geval
genoten en we
hopen dat
meer mensen
de weg naar
de verenigingen kunnen
vinden zodat
heel Weert in
beweging
komt!!!

Met sportieve groet,
Esther van den Bor
PGW Nieuws, November 2014
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Super 5 is weer terug in Weert!!!
De Super5 is weer terug en iedereen kon
meedoen.. Wat een mooi evenement
was het en we kijken met veel plezier
terug op deze mooie dagen.
De stichting Super 5 stelt zich ten doel om de recreatieve sport
binnen Weert te promoten in de breedste zin des woord waarbij
voor jong en oud, valide en mindervalide een zo’n laag mogelijke
drempel wordt gecreëerd tot de uitoefening hiervan.
Elke dag kwam er
een andere discipline aan bod namelijk
een wandeltocht,
bosloop, fietstocht,
zwemmen en combi
van deze sportactiviteiten. Samen met
Nick hebben we vele
onderdelen gedaan,
het zwemmen heb ik
overgeslagen en
daar had ik ook
geen spijt van toen
ik zag hoe blauw
Nick uit het water
kwam. Chapeau
voor Nick en alle
andere zwemmers
want ik vond het
superknap van hem
in dat koude water.
De laatste dag was
een dagje waarbij ik de triatleten ben gaan aanmoedigen. Mooi
om te zien dat nu ook weer jong en oud zich door alle sporten
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heen aan het worstelen waren. ’s Middags werden we feestelijk
onthaald op het

Bassin door meneer Denesse (de oprichter van de Super5 jaren
geleden) en Ronald Sinnige van A.V. Weert en kregen we onze
medaille opgespeld. Een aantal deelnemers kregen een bon uitgereikt omdat ze of de jongste waren of de oudste en ik kreeg een
bon omdat ik o.a. meegeholpen had aan het toegankelijk maken
van alle onderdelen. Omdat ik vond dat Nick ook een hele prestatie had neergezet en ik niet alleen, heb ik de bon aan hem gegeven. De ene helft van de bon voor zijn prestaties en de ander voor
zijn verjaardag.
We hebben in ieder geval genoten en ik blijf in de werkgroep van
de Super 5 om er voor te zorgen dat ook volgend jaar iedereen
weer mee kan doen.
Met sportieve groet,
Esther van den Bor

PGW Nieuws in

groot lettertype

Vindt u het prettig om het PGW Nieuws in
een groot lettertype te ontvangen?
Neem dan even contact op met het PGW
Postbus 112
6000 AC Weert
Telefoon: (0495) 68 81 90
Email: info@pgweert.nl
Internet: www.pgweert.nl
PGW Nieuws, November 2014
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Opheffen adviescommissie verkeer
Tot dit voorjaar was het platform vertegenwoordigd bij de collegeadviescommissie Verkeer die het college van burgemeester en
wethouders heeft adviseert over verkeerskwesties in de gemeente
Weert.
In de commissie waren verschillende maatschappelijke partijen
vertegenwoordigd. Onder andere de fietsersbond, Veilig Verkeer
Nederland, politie, brandweer en Platform Gehandicapten Weert.
Om diverse redenen heeft B&W besloten om de adviescommissie
verkeer op te heffen. Men is van mening dat inwoners in hun eigen leefomgeving ruimschoots de gelegenheid moeten krijgen om
mee te denken. Meer samenspraak. Tegenwoordig kunnen burgers en bedrijven bij de planontwikkeling van verkeerszaken direct
en intensief meedenken en meepraten aldus de gemeente.
Het PGW heeft in een schrijven aan B&W aangegeven dat burgerparticipatie is een groot goed is maar dat het opheffen van de
adviescommissie verkeer geen goede zaak is.
Samenspraak is goed
maar mensen met een
mobiliteitsbeperking worden niet altijd betrokken
bij het ontwikkelen van
nieuw beleid. Het gaat bij
het PGW om de veiligheid in het verkeer waarbij rekening gehouden
wordt met de normen die
gelden voor een optimale
bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare
ruimte.
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De gemeente geeft in een schrijven naar het platform aan dat de
problematiek van mensen met een beperking een specifieke is.
De gemeente betrekt, nu en in de toekomst, partijen bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het PGW is er daar een van.
Daar waar het gaat om bestaande, gevaarlijke en ontoegankelijke situaties kan men via de website van de gemeente, een
melding maken bij het meldpunt openbare ruimte.
(www.weert.nl )
Ben je in het bezit van een smartphone dan heb
je de mogelijkheid om de App “Met Ons in
Weert” te downloaden. Via die App kan je in het
meldpunt openbare ruimte een gevaarlijke situatie of obstakels bij de gemeente melden. Het
voordeel van de App is dat je meteen een foto
kunt verzenden zodat het voor de gemeente
duidelijk is waar het over gaat. Als je de App
“Met Ons in Weert” geopend hebt, klik je op gemeente Weert en
dan op klachten openbare ruimte.
Heb je een klacht, laat het dan weten. Op deze manier is het voor
de gemeente mogelijk om onrechtmatigheden binnen de openbare
ruimte op een adequate manier op te lossen.
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Avond4Daagse Weert
Wijkraad Leuken en Wijkraad Groenewoud in Weert hadden de
handen ineen geslagen en samen een Avond4 Daagse georganiseerd.
Bas Meijboom had mij gevraagd of ik wilde kijken of de routes ook
toegankelijk waren voor mindervalide mensen en uiteraard ben ik
samen met Nick op pad geweest om de routes na te rollen. Deze
waren goed te doen en samen met enkele rollers, handbikers en
een scootmobiel hebben we meegedaan. Het was zeer gezellig,
mooi weer en na afloop een medaille in ontvangst mogen nemen
(dit waarschijnlijk voor goed gedrag).
Volgend jaar zijn we er weer bij en zorgen we er weer voor dat alle
routes goed begaanbaar zijn en willen we jullie allemaal van harte
uitnodigen om mee te wandelen tijdens dit mooie evenement.
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Vraag me niet te herinneren
Test niet telkens mijn verstand
Laat me gaan en weten dat je er bent
Kus me op de wang en pak mijn hand
Mijn verwarring is groter dan je denkt
Verdrietig, ziek en verloren in elk moment
Dat ik jou nodig heb dat weet ik wel
Mij vasthoudt en laat voelen dat je er bent
Verlies alsjeblieft niet je geduld met mij
Schreeuw en huil niet als ik raar reageer
Ik kan het echt niet helpen hoe ik ben
Ik kan niet anders, hoe hard ik ook probeer
Vergeet nooit dat ik je nodig heb
Het mooiste van mij, al lang vergaan
Ik smeek je, hou me vast en hou van mij
Tot dat ik voorgoed ben weggegaan

Alzheimer Nederland
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De overheid verplicht je niet om voor je buurvrouw te zorgen
In het debat in de Tweede Kamer over de Wmo 2015 heeft
staatssecretaris Van Rijn een aantal belangrijke toezeggingen
gedaan die voor cliëntenorganisaties van groot belang zijn.
Mantelzorg kan niet verplicht worden gesteld door de overheid. Er komt een bemiddelingspunt voor mensen die toch
vastlopen in het systeem en de Kamer zal het verloop van de
transitie van de zorg naar gemeenten scherp volgen.
Er blijft nog een aantal vraagtekens bij belangrijke onderwerpen,
zoals de onafhankelijke cliëntondersteuning en de garantie op
huishoudelijke hulp.
Mantelzorg kan niet verplicht worden gesteld!
Een aantal gemeenten gaat in hun verordening uit van een verplichting van een aantal te leveren uren mantelzorg. Van Rijn
heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat mantelzorg niet verplicht kan
worden gesteld. Er moet eerst een gesprek worden gevoerd over
persoonlijke behoeften en omstandigheden.
Interventiepunt voor burgers die vastlopen in het systeem
Van Rijn heeft op vragen van Kamerleden gezegd dat hij net als
cliëntenorganisaties niet wil dat burgers bij de transitie van het
kastje naar de muur worden gestuurd. Als ze vastlopen in het systeem moeten zij daadwerkelijk geholpen worden. Er wordt een
interventiepunt (bemiddelingspunt) ingericht bij het bestaande informatiepunt voor aanbieders.
Nog vraagtekens
Veel gemeentes overwegen de hulp bij huishouden als Wmovoorziening drastisch in te perken of helemaal af te schaffen. De
staatssecretaris heeft aangegeven dat gemeenten de vrijheid
hebben om hulp bij het huishouden op eigen wijze te organiseren.
De Wmo schrijft voor dat de door gemeente geboden voorziening
wel passend moet zijn voor de persoon die de hulp nodig heeft, dit
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betekent dat er een persoonlijk gesprek gevoerd moet worden en
er nog steeds maatwerk moet worden geleverd.
Er zijn veel
signalen dat
de onafhankelijke clientondersteuning
nog niet
overal goed
geregeld is.
De wet
schrijft voor
dat het onafhankelijk
en levensbreed moet
zijn. Het oordeel van de zorgvrager is maatgevend voor de vraag
of de ondersteuning onafhankelijk is. Van Rijn bevestigt in het debat dat de onafhankelijke cliëntondersteuning in iedere gemeente
geleverd moet worden. Maar onder bepaalde voorwaarden kan
het volgens hem ook vallen binnen het sociale wijkteam.
Hoe verder
Er is een website www.dezorgverandertmee.nl. De website is onderdeel van de landelijke informatiecampagne van de overheid om
burgers te informeren over de hervormingen in de langdurige zorg.
Op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl worden vragen over
het overgangsrecht beantwoord. De informatie van de rijksoverheid wordt afgestemd op de informatie op gemeentelijk niveau.
Bron: Ieder(in)

PGW Nieuws, November 2014

13

Zorg vanaf 2015
In de langdurige zorg
gaat er vanaf 1 januari
2015 veel veranderen.
2015 is een overgangsjaar. Met het oog hierop
heeft de overheid speciale regels in het leven
geroepen om de overgang van de AWBZ
naar de gemeente of
zorgverzekeraar zo
soepel mogelijk te laten
verlopen. In onderstaand overzicht kunt u
lezen waar u op dit
moment terecht kunt
met uw algemene- of
meer specifieke vragen.

WAAR VINDT U ALGEMENE INFORMATIE?
 Website Hervorminglangdurigezorg.nl
Voor cliëntenorganisaties, professionals, (zorg)aanbieders,
zorgverzekeraars en gemeenten.
www.hervorminglangdurigezorg.nl
 Zorg Verandert
Informeert individuele burgers groepsgewijs over de veranderingen in de zorg, met bijeenkomsten in provincie, regio en
buurt. www.zorgverandert.nl en
http://www.zorgverandert.nl/overzicht-bijeenkomsten
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Landelijke campagne VWS
De landelijke informatiecampagne van VWS met tv- en radiospots, brochures etc. www.zorgverandertmee.nl

WAAR VINDT U INFORMATIE OVER UW PERSOONLIJKE
SITUATIE?
 Website Hoeverandertmijnzorg.nl
Deze website legt uit welke rechten u heeft in het overgangsjaar 2015. Aan de hand van uw huidige AWBZ-indicatie of huidige type jeugdzorg, kunt u nagaan wat er in 2015 rond uw
zorg verandert. Raadpleeg deze website met uw indicatie bij
de hand. www.hoeverandertmijnzorg.nl en
www.dezorgverandertmee.nl
 Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd
Het ministerie heeft een telefonisch Informatiepunt Langdurige
zorg en Jeugd geopend. Dit informatiepunt is gekoppeld aan
de website Hoeverandertmijnzorg.nl. U kunt ook bellen naar
het informatiepunt langdurige zorg en jeugd: (0800) 01 26
www.hoeverandertmijnzorg.nl/contact
 Bij uw gemeente (Wmo-loket of wijkteam)
Als uw zorg of ondersteuning overgaat naar de gemeente,
moet de gemeente uw vragen over uw zorg en ondersteuning
beantwoorden. Vraag naar het Wmo-loket of het wijkteam.
Vindt u het moeilijk om uw vragen alleen aan de gemeente te
stellen, informeer dan bij uw gemeente naar een zogenaamde
onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is iemand die samen
met u uw vragen aan de gemeente kan voorleggen.
 Bij uw zorgverzekeraar
Als uw zorg overgaat naar uw zorgverzekeraar (persoonlijke
verzorging of verpleging) en heeft u daar vragen over, neem
dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.
 Bij het CIZ
Als uw zorg overgaat naar de nieuwe wet langdurige zorg
(Wlz) en u heeft daar vragen over, informeer dan bij
www.ciz.nl

PGW Nieuws, November 2014
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WAAR KUNT U TERECHT MET VRAGEN OVER UW PGB?
 Bij de Sociale Verzekeringsbank
Vanaf 1 januari 2015 krijgt u uw PGB niet meer op eigen rekening, maar via www.svb.nl
 Bij uw zorgverzekeraar
Heeft u nu een PGB voor persoonlijke verzorging en verpleging, dan behoudt u in 2015 uw PGB. Dit loopt via uw zorgverzekeraar.
 Bij PerSaldo
PerSaldo is de vereniging van budgethouders. Op de website
van PerSaldo vindt u veel informatie over wat er verandert
rond het pgb.
www.pgb.nl/nieuw-wat-verandert-de-komende-jaren
WAAR KUNT U TERECHT MET VRAGEN OVER UW EIGEN
BIJDRAGE?
 Bij het CAK
Het CAK is en bljift verantwoordelijk voor het heffen van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening Wmo en eigen bijdrage Wlz. De korting op de eigen bijdrage verdwijnt. Het CAK
gaat u hierover informeren, o.a. bij uw factuur die u in november krijgt u en via hun website.
www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-12-1bereken-uw-eigen-bijdrage
WAT KUNT U DOEN ALS U IN PROBLEMEN KOMT DOOR DE
VERANDERINGEN IN DE ZORG?
 Signaalpunt Zorg Verandert
U kunt uw problemen melden bij het Signaalpunt van Zorg
Verandert.
www.surveymonkey.com/s/websitezorgverandert-signaalpunt
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Meldpunt Ieder(in)
Uiteraard kunt u met vragen of klachten altijd contact opnemen
met www.iederin.nl/hulp-en-advies/meldpunt
Informatiepunt Wlz-overgangsrecht Ieder(in) en Per Saldo
Het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht is een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in
PGW Nieuws, November 2014

de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor mensen die intensieve zorg krijgen op
basis van AWBZ-functies en klassen, ook wel “zorg zonder
verblijf” genoemd.
U kunt terecht bij dit informatiepunt voor vragen over het overgangsrecht in uw persoonlijke situatie. Het informatiepunt is
maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (030) 78 97 878. U kunt ook uw vragen per mail
sturen naar wlz-overgangsrecht@iederin.nl
Bron: Ieder(in)

NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden
Niet kunnen zien of je nu bent in- of
uitgecheckt. Het saldo op de kaart
niet kunnen controleren. Voor reizigers met een visuele beperking of
doofblindheid was de OV-chipkaart
een bron van (financiële) zorgen.
Maar vanaf nu kunnen zij met de
NS-Business Card voor Blinden en
Slechtzienden in heel Nederland “reizen op rekening” in de trein,
tram, bus en metro. Mislukte in- en uitchecks worden achteraf gecorrigeerd, waardoor nooit te veel wordt betaald.
Meer weten?
Voor meer informatie over Reizen op rekening met de NSBusinesscard voor Blinden en Slechtzienden, kijk op www.ovchipkaart.nl/blindofslechtziend. Of neem contact op met het Serviceloket OV Blinden en Slechtzienden via (0800) 48 48 400 (gratis) of door een mail te sturen naar serviceloket@ovchipkaart.nl
Meer informatie over de NS-Business Card voor Blinden en
Slechtzienden vindt je ook op de website van de Oogvereniging,
www.oogvereniging.nl
PGW Nieuws, November 2014
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Wandeling door Park Meerland in Eindhoven
Zondag 12 oktober heb ik een wandeling in Eindhoven georganiseerd door Park Meerland. Deze wandeling was geschikt voor
iedereen en we waren dan ook met een gezellig groepje van in
totaal 8 personen.
Vanaf het begin van de aanleg zo’n 10 jaar geleden is er door de
gemeente Eindhoven veel belang gehecht aan het contact met de
gebruikers van het toekomstige park, de inwoners van Meerhoven. Nog voor met de daadwerkelijke aanleg van het park werd
gestart is er al overleg geweest tussen gemeente en bewoners.
De eerste jaren door een werkgroep verbonden aan buurtvereniging Zand- en Bosrijk. In 2008 werd door de gemeente een enquête gehouden over de invulling van park Meerland. Daarna is er
gestart met een eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep Park
Meerland die op 9 december 2008 is opgericht.
Ik had
een paar
maanden
eerder al
een gesprek
gehad
met stichting Park
Meerland.
Omdat
het park
zoveel te
bieden
heeft
was het
een heel leuk idee om Anita mee te vragen. Zij is IVN gids in
Eindhoven en zij weet werkelijk enorm veel over de kleurrijke flora
en fauna die voltallig aanwezig is in het park.
We hebben enorm genoten van haar uitleg tijdens de tocht en ook
veel van haar geleerd.
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De schitterende bomen, er is zelfs een arboretum van ruim 550
soorten bomen, paddenstoelen, waterpartijen en er staat zelfs een
kudde Lakenvelder koeien in de wei.
Halverwege zijn we aan de waterkant gestopt voor een welverdiende pauze met thee en zelfgemaakte cake.
Tijdens de wandeling hebben we
ook gelet op plekken die slechter
toegankelijk waren en Pia (handbikester uit Eindhoven), die zeer
actief is om de
toegankelijkheid
in Eindhoven te
verbeteren, heeft
een wenslijstje
bijgehouden en
dit zal met de gemeente besproken worden en hopelijk zo snel
mogelijk aangepast worden. Geweldig om te zien dat we samen
ons steentje kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid, ook buiten
Weert…
Omdat iedereen zo enthousiast was, had ik besloten samen met
Anita, dat we volgend jaar nog eens de wandeling willen aanbieden voor iedereen en dan het liefst 4x zodat we alle jaargetijden
kunnen meemaken. Zijn jullie nieuwsgierig geworden naar dit
prachtige stukje natuur en willen jullie graag mee? Neem dan
even contact met me op via esther.pgw@gmail.com
Wordt vervolgd dus…
Met sportieve groet,
Esther van den Bor

PGW Nieuws, November 2014

19

Een hotel zonder drempels “Landhotel Diever”
In de provincie Drenthe ligt het pittoreske plaatsje Diever, met een
hotel genaamd “Landhotel Diever”. Dit hotel is bijzonder rolstoelvriendelijk. Door de automatische schuifdeur bij de entree, brede
deuren en gangen, een minimum aan drempels en doordat het
gehele hotel laagbouw is.
Enkele kamers hebben een aangepast toilet en een hoog/laag
bed. Soms is het mogelijk voor de deur van de kamer de auto te
parkeren. Desgewenst is persoonlijke verzorging en verpleging
mogelijk. Ook (hulp) honden zijn welkom.
In de omgeving van dit hotel kan men lekker gaan handbiken,
scootmobielen of wandelen.
Meer informatie: www.landhoteldiever.nl
Familiepad Drents-Friese Wold
In de omgeving van Appelscha is een pad aangelegd dat ook toegankelijk is voor rolstoelers, doven en slechthorenden en blinden
en slechtzienden. Het heet Familiepad Drents-Friese Wold. Deze
route is ontwikkeld door Staatsbosbeheer.
Het is echt de moeite waard om hier te
gaan wandelen of te
rollen.

De paden zijn allemaal verhard en er
staan borden in brailleschrift.
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Verborgen onder struiken en takken staan geluidsboxen die de
geluiden van het bos laten horen als je er langs loopt. Langs de
route staan mooie houten beelden van dieren. Ze lijken levensecht. Voor doven mensen is er een gesproken begeleiding, die
men op kan vragen bij het buitencentrum.
Halverwege de route ga je over de bodem van een ven en kun je
door een glazen wand naar het waterleven kijken. Voor bezoekers
in een rolstoel is dit een moment om weer eens met je handen
door het water te gaan.
Hier zijn een paar voorbeelden van de houten beelden.

Wil je meer weten, kijk dan eens op:
www.natuurzonderdrempels.nl/90
Het was werkelijk een mooie wandeling die dag. Ook doordat je
alles zo kon waarnemen. Het buitencentrum van Staatsbosbeheer
is ook een bezichtiging waard, dat moet men niet vergeten.
Wij hebben een fijne vakantie gehad en erg genoten in het hotel
en zullen hier zeker nog eens terugkeren.
Leny van den Berg-Segers
PGW Nieuws, November 2014
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Mantelzorgwoningen: wat mag en wat niet?
Sinds 1 november is het plaatsen van mantelzorgwoningen in de
regel vergunning vrij. Goed nieuws voor mantelzorgers, die daarvoor soms jarenlang bezig waren met het nemen van bureaucratische drempels. Tijd die er vaak juist niet was. De nieuwe regels
passen ook beter bij de visie van het huidige kabinet, die ouderen
zo lang mogelijk thuis wil laten wonen. Maar is alles nu zomaar
toegestaan bij de plaatsing van een mantelzorgwoning?
Aanbouw, vrijstaande woning of omgebouwde schuur
Volgens het nieuwe Besluit Omgevingsrecht maakt het niet uit of
het bestaande woonhuis wordt voorzien van een aanbouw of dat
er in de tuin een vrijstaande mantelzorgwoning wordt geplaatst.
Het verbouwen van een bestaande vrijstaande schuur behoort ook
tot de mogelijkheden. In alle gevallen mag het bouwwerk maximaal 3 meter hoog zijn, met een nokhoogte van maximaal 5 meter. De woning mag een zolder hebben, maar er mag alleen op de
begane grond gewoond worden. Daar moeten de keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer zich ook bevinden. Hoe groot
het oppervlak van de mantelzorgruimte mag worden, hangt af van
de grootte van het perceel en de eventuele aanwezigheid van andere bouwwerken. De afstand van de mantelzorgwoning tot de
openbare ruimte moet ten minste 1 meter zijn.
Ouders in huis of bij de ouders intrekken
Volgens de nieuwe regelgeving maakt het niet uit wie in de mantelzorgwoning gaat wonen; de mantelzorger of de ontvanger van
de zorg. Zo kunnen kinderen hun ouder “in huis” nemen, maar
ouders kunnen ook hun kind laten intrekken om zorg te verlenen.
De mantelzorger hoeft overigens niet per se familie te zijn van de
mantelzorgontvanger. Er moet wel sprake zijn van een “sociale
relatie met zorg die uitstijgt boven wat huisgenoten gebruikelijk
voor elkaar doen”. En de afstand tussen mantelzorger en mantelzorgontvanger moet een aanbouw of huisje in de tuin noodzakelijk
maken. Wie een buurvrouw mantelzorg gaat verlenen, kan dus
geen aanspraak maken op de versoepeling.
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Verdere regels
De mantelzorgwoning mag maximaal 15 jaar in gebruik zijn, of
korter als de mantelzorg eerder stopt. De woning hoeft niet afgebroken te worden, maar moet wel in oude staat teruggebracht
worden of zo aangepast dat het niet meer bewoond kan worden
(sanitair en keuken mogen dus niet meer aanwezig zijn). Het
bouwwerk kan daarna dus prima als opslag, hobbyschuur of kantoor gebruikt worden. De nieuwe regels staan boven de bestemmingsplannen van gemeenten, waardoor landelijke eenduidigheid
ontstaat.
Bron: Langzultuwonen.nl

Mantelzorgpas regelt vervanging
Het is een van de grootste zorgen
van mantelzorgers: wie neemt mijn
taak over als ik plotseling uitval?
Wat gebeurt er als de mantelzorger onverwacht ziek wordt of een
ongeval krijgt? Wie neemt de zorg
dan over? De oplossing: de mantelzorgpas. De mantelzorger
schrijft de gegevens van diens vervanger op de mantelzorgpas en
stopt deze in zijn eigen portemonnee. Als de mantelzorger onverwacht uitvalt, dan kunnen hulpverleners direct de vervanger waarschuwen. De mantelzorgpas zal binnenkort ook beschikbaar zijn
in Noord-en-Midden-Limburg. Hij is bedoeld voor alle mantelzorgers.
Kijk voor meer informatie op www.platformmantelzorglimburg.nl of
neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg van
De Vraagwijzer: telefonisch (0495) 69 79 00 of
per e-mail vraagwijzer@puntwelzijn.nl
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DE IDEALE
MANTELZORGER
JE KUNT ’M
ZOMAAR
PLOTSELING
ZIJN
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Verkeerde zorgpolis kan vergaande gevolgen
hebben
Mensen moeten soms flink bijbetalen voor zorg, terwijl ze
daar niet op hebben gerekend. Het gaat dan om zorg van een
behandelaar die geen contract heeft met hun verzekeraar. De
kosten kunnen zo hoog oplopen dat ze noodgedwongen hun
behandeling staken of overstappen naar een andere, minder
vertrouwde, zorgverlener.
Dat blijkt uit onze meldactie onder ruim 11.000 mensen naar de
manier hoe mensen een zorgpolis kiezen. Ieder(in) heeft het onderzoek samen met Patiëntenfederatie NPCF en het Landelijk
Platform GGz uitgevoerd. Wie een verkeerde zorgpolis heeft,
komt soms voor onaangename verrassingen te staan. Het is dus
zaak goed te kijken welke polis je kiest.
Rekening zelf betalen
Het pakt vervelend uit als blijkt dat de polis niet alle zorg vergoedt.
In 2013 moest een op de negen verzekerden betalen voor behandelingen, terwijl daar niet op was gerekend. Een derde van hen
moest onvoorzien de hele rekening betalen en een op de vijf meer
dan de helft. Als zij de kosten niet (meer) konden of wilden betalen, moesten zij kiezen voor andere behandelaars. “Ik werd behandeld door een niet gecontracteerde, maar zeer kundige fysiotherapeut. Toen de kosten te hoog opliepen, heb ik mij moeten
wenden tot een therapeut die wel werd vergoed.” Een ander: “Ik
ben jarenlang bij dezelfde psycholoog geweest en opeens mocht
die niet meer van de zorgverzekering.”
Kijk goed naar de polisvoorwaarden
We raden mensen aan goed uit te zoeken welke polis bij hen past.
Pluis de voorwaarden uit: wat krijg ik wel en niet vergoed? En bij
wie? Een goedkope polis met een hoog eigen risico kan financieel
aantrekkelijk lijken, maar wordt een molensteen om je nek als je
ineens toch bent aangewezen op dure zorg. Dan moet alsnog
worden betaald voor zorg die niet is ingekocht.
Bron: Ieder(in)
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Sneller hulp voor treinreizigers bij in- en uitstappen
Treinreizigers die hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen
kunnen deze assistentie vanaf
1 januari 2015 een uur van tevoren telefonisch aanvragen bij
de Nederlandse Spoorwegen (NS). Nu moeten zij dit nog drie
uur voor vertrek van de trein melden. Dat maakte staatssecretaris Mansveld tijdens een treinreis met mensen met een visuele en motorische beperking bekend. Ango-voorzitter Fini
de Paauw deed ook mee aan de rit en was zeer tevreden over
de betrokkenheid van de bewindsvrouwe.
“Ook mensen die slecht zien, horen, of slecht ter been zijn, moeten op een prettige manier met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ik wil dat belemmeringen voor hen zoveel mogelijk worden
weggenomen’’, gaf Mansveld aan.

Reizigers die hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen kunnen
een beroep doen op assistentieverlening van de NS.

26

PGW Nieuws, November 2014

Dit is op 94 NS-stations mogelijk. Op enkele grote stations, waar
reizigers het meest gebruikmaken van deze service, start dit najaar een pilot waarin de aanmeldtijd nog verder wordt verkort. Een
NS-servicemedewerker helpt dan met een zogenaamde vlinderbrug bij het in- en uitstappen of geeft andere begeleiding op het
station. Een nieuwe app moet het boeken van assistentieverlening
via de mobiele telefoon daar- naast nog makkelijker maken. Zo
kunnen reizigers met een functiebeperking nog sneller en eenvoudiger met het OV reizen.
NS-piepje
In 2013 zijn opnieuw meer treinen en stations aangepast voor reizigers met een functiebeperking. Op zes stations plaatste ProRail
liften en op 31 stations hellingbanen. Ook is de hoogte van de
perrons op negentien stations aangepast, zodat reizigers gemakkelijker de trein kunnen in- en uitstappen. Dit jaar voorziet ProRail
alle stations van minimaal één scherm met een overzicht van de
eerst vertrekkende treinen. Deze schermen zijn door de Oogvereniging getest en goedgekeurd. De piepjes die reizigers horen bij
het in- en uitchecken met de OV-chipkaart worden in 2014 bij alle
vervoerders hetzelfde. Het “NS-piepje” is gekozen als standaardgeluidssignaal. Ook wordt de herkenbaarheid van de in- en uitcheckpalen verbeterd. Zo zijn bijna alle poortjes en paaltjes van
de NS voorzien van het bekende “geel” voor een betere zichtbaarheid en is bij de brede glazen poortjes een duidelijk en herkenbaar rolstoelpictogram aangebracht. De maatregelen die NS
en ProRail nemen moeten ertoe leiden dat het spoor uiterlijk per
2030 toegankelijk is voor alle reizigers.
Mansveld heeft hiervoor € 666 miljoen uitgetrokken.
Bron: Aanzet
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Bospop 2014
In de weken voor Bospop had het erg veel geregend. De organisatie had 10.000 liter water weggepompt. Ook hadden ze op
sommige plaatsen houtsnippers gestrooid en houten loopplanken
neergelegd. Toch was het terrein nog behoorlijk modderig. Ik kon
er met de scootmobiel op sommige plaatsen maar net door. Maar
voor duwrolstoelers of handbewogen rolstoelen moet het echt
moeilijk zijn geweest.
Dit jaar ben ik
alleen naar
het festival
geweest. Ik
kreeg veel
leuke reacties
van mensen
en vragen of
ik mezelf kon
redden met
mijn scoot in
de modder. Ja
hoor, dat is
gelukt.
Natuurlijk kwam ik voor de muziek. Die was geweldig. Ik heb heerlijk genoten! Buiten zat ik op het rolstoelpodium en binnen moest
ik bijna een uur voor het optreden vooraan bij de dranghekken
gaan staan om een goede plek te bemachtigen.
Ik heb genoten van de muziek en de bezoekers. Een paar dagen
na afloop van Bospop heb ik de organisatie enkele minipuntjes
laten weten. Bij het gehandicaptentoilet was het niet mogelijk je
handen te wassen. De tank van het chemisch toilet was na zaterdag niet meer leeggemaakt. De organisatie heeft mij beloofd deze
punten mee te nemen in de evaluatie.
Al met al kijk ik terug op een fantastisch Bospop 2014.
Groetjes, Esther Kessel
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Hulphonden mogen mee in de taxi
Mensen die met een hulphond - bijvoorbeeld een blindengeleidehond - reizen, kunnen in de toekomst ook altijd de taxi nemen.
Zij mogen niet meer worden geweigerd. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) gaat de vervoerplicht voor taxi’s
vastleggen in de wet.
Mansveld: “Het is onacceptabel dat er nog altijd blinden en slechtzienden zijn die een taxi niet in mogen omdat ze een blindengeleidehond bij zich hebben. Ik vind het jammer, maar helaas kan dit
probleem blijkbaar alleen via wetgeving worden aangepakt.”

Landelijke vervoerplicht
De wijzigingen in de huidige wet- en regelgeving zullen in overleg
met de betrokken organisaties en verschillende gemeenten verder
worden uitgewerkt. De verwachting is dat de regelgeving in de
tweede helft van 2015 in werking treedt. De Inspectie Leefomgeving en Transport wordt verantwoordelijk voor de handhaving.
Bron: Ieder(in)
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De Habbekrats
Wie zijn wij?
Bij dagbesteding “De Habbekrats” bieden we een gevarieerde
dagbesteding aan mensen met een beperking en/of aan mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bieden wij de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te verrichten en om stage te lopen.
Voor al deze mensen betekent het dat ze werkervaring op kunnen
doen en op een zinvolle manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Onder professionele begeleiding krijgt men de ruimte
zichzelf te zijn. De activiteiten zijn gericht op het bieden van dagstructuur. Men kan op eigen niveau en tempo deelnemen aan het
arbeidsproces.
Dagbesteding “de Habbekrats” is niet gericht op het maken van
winst. Meedoen staat centraal, evenals het verhogen van de zelfredzaamheid.

Werving nieuwe leden voor de achterban
Het Platform Gehandicapten Weert is een onafhankelijke stichting
die op een zo breed mogelijke wijze de belangen van de gehandicapten, chronisch zieken en ouderen probeert te behartigen.
 Bij nieuwe ontwikkelingen organiseren wij informatiebijeenkomsten;
 Drie keer per jaar geven wij gratis het PGW Nieuws uit.
Kent u mensen in uw omgeving, die ook het PGW Nieuws willen
ontvangen, dan kunnen ze zich aanmelden bij het PGW,
Postbus 112, 6000 AC, Weert. Telefoon: (0495) 68 81 90,
Email: info@pgweert.nl, Internet: www.pgweert.nl
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Buurtcirkels – participatiemaatschappij in de
praktijk

In Rotterdam is sinds ruim een jaar met succes een aantal Buurtcirkels opgericht. Zorgorganisaties uit het hele land tonen belangstelling voor dit nieuwe initiatief.
Een Buurtcirkel is een netwerk bestaande uit negen tot twaalf
kwetsbare mensen, ondersteund door een vrijwilliger. De deelnemers wonen in dezelfde wijk, hebben ondersteuning nodig en helpen elkaar onderling vanuit hun persoonlijke kwaliteiten.
Deelname aan het leven in de wijk
De (vrijwillige) begeleiding is erop gericht om deelnemers aan een
Buurtcirkel deel te laten nemen aan het leven in de wijk. De buurvrouw een handje helpen, naar de koffieochtend in het wijkcentrum kunnen, meedoen aan buurtinitiatieven enzovoort. Waar nodig wordt de samenwerking met andere partijen, zoals welzijnswerk, woningcorporaties of andere zorgorganisaties gezocht.
Betekenisvol leven
Door Buurtcirkels hebben kwetsbare burgers meer eigen regie en
krijgen zij bovendien de mogelijkheid om iets te betekenen voor
een ander, een goede buur te zijn. De deelnemers groeien naar
meer zelfstandigheid en ontwikkelen (sociale) vaardigheden.
Deelname aan een Buurtcirkel zorgt daarnaast voor een groter
sociaal netwerk en meer aansluiting in de wijk.
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Medische informatie
De stichting BetrouwbareBron.nl is in 2008 opgericht door een
groep artsen die zich zorgen maakte over het gebrek aan onafhankelijke medische informatie op het internet. Zij startten de gezondheidssite www.betrouwbarebron.nl, waar patiënten begrijpelijke en betrouwbare informatie kunnen vinden en dokters veilig
naar kunnen verwijzen zonder zich zorgen te maken over commerciële of ongecontroleerde informatie.
Bron: consumentenbond

Communicatie app
Mensen met een taalstoornis weten soms even niet wat ze moeten zeggen. Of ze hebben wat meer tijd nodig in gesprekken.
Com-pas kan helpen in die situaties. Com-pas is een combinatie
van een pasje en een app die mensen met een taalstoornis helpt
bij de communicatie in moeilijke situaties. Op het pasje kunt u
aangeven welke problemen u hebt met spraak of taal. U kunt online zelf de tekst op het pasje samenstellen. Het pasje kunt u aan
anderen laten zien, zodat zij kunnen lezen hoe ze u kunnen helpen met communiceren, bijvoorbeeld door korte zinnen te gebruiken. De app is een hulpmiddel voor op de smartphone. Ook hier
kunt u invullen welke problemen u met spraak of taal hebt, zodat
mensen u kunnen helpen in moeilijke situaties.
U kunt de app gratis downloaden in de App store.
Het pasje kost vijf euro en is aan te vragen via www.com-pas.nl .
Bron: UWV/Perspectief

PGW Nieuws, November 2014

33

Overzicht gratis spreekuren De Vraagwijzer
Punt Welzijn: Maasstraat 36, Weert. (0495) 69 79 00 of via
het vragenformulier van de website www.vraagwijzerweert.nl
Snelloket: Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur, en donderdagavond van 17.00
tot 19.00 uur kan men zonder afspraak meteen geholpen
worden. Op vrijdag gesloten.
Spreekuren op afspraak: Indien u vragen heeft die veel tijd
behoeven, vragen wij u een afspraak te maken. U kunt hiervoor binnenlopen of bellen op bovenvermelde tijden.
Spreekuur ouderenadviseurs:
Woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur: Punt Welzijn, Maastraat 36, Weert.
Vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur: Punt Welzijn, De Roos,
Beekstraat 29, Weert.
U dient een afspraak te maken via De Vraagwijzer, Maastraat 36, telefoon: (0495) 69 79 00
Als het nodig is komen de ouderenadviseurs bij u op bezoek
MEE: voor vragen over leven met een beperking (lichamelijke of verstandelijke functiebeperking of chronische ziekte).
MEE biedt informatie, advies en ondersteuning. U kunt gewoon binnenlopen of bellen voor een afspraak. Het gratis
spreekuur is op donderdagochtend tussen 9.00 en 12.30 uur
voor jeugd en volwassenen.

Meer informatie
▼
www.vraagwijzerweert.nl
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Colofon
De Nieuwsbrief PGW is een uitgave van het Platform Gehandicapten
Weert en verschijnt drie keer per jaar. De Nieuwsbrief wordt gratis
verstrekt aan de achterban van het PGW.
Redactieadres:

PGW Nieuws
Postbus 112
6000 AC Weert

E-mail:

info@pgweert.nl

Website:

www.pgweert.nl

Aan deze uitgave werkten mee:
Leny v.d. Berg, Esther van den Bor, Carla Clijsters, Gonny Crins,
Ton Duisters, De Habbekrats, Esther Kessel
Tekeningen:
Lay-out:
Drukwerk:

Jan van Riet
Carla Clijsters en Ton Duisters
www.peterprintservice.nl

Heeft u vragen en/of wilt u uw ervaringen kwijt, ook over het functioneren van instanties waar u mee te maken hebt, dan kunt u
telefonisch of per e-mail contact opnemen met het PGW.
Postbus 112, 6000 AC Weert, telefoon: (0495) 68 81 90,
e-mail: info@pgweert.nl, internet: www.pgweert.nl.
Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen
(ook vervoer en Wmo) kunt u terecht bij De Vraagwijzer,
Maasstraat 36, Weert. Telefoon: (0495) 69 79 00
www.vraagwijzerweert.nl
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