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Pacellilaan 13  
5935 AP Steyl    

077-3734388 
     

 

nieuwsbrief@grv-venlo.nl 

 

     
  

Vol enthousiasme begonnen wij in 2016 aan onze 

nieuwsbrief. De bedoeling was om onze doelgroep te 

informeren over wat voor hun van belang kan zijn. Het viel 

niet mee. Wij hadden het onderschat. Er kwam meer bij 

kijken dan wij gedacht hadden. We staken de koppen  bij 

elkaar  en maakte nieuwe afspraken en die gaan wij ook 

nakomen. Vanaf 1 juli komt deze nieuwsbrief een maal per 

kwartaal uit. Dus de volgende uitgave is 1 oktober a.s.    

NIEUW TELEFOONNUMMER EN MAIL-ADRES GRV                                    

Vanaf 1 mei jl. heeft de gehandicaptenraad Venlo een nieuw telefoonnummer en een 

nieuw mailadres. Dit is: 06 – 312 454 65. U kunt dit nummer bellen als u klachten 

opmerkingen of een suggesties heeft, of als u iets wilt weten.                                        

Het mailadres: info@grv-venlo.nl website:  www.grv-venlo.nl   

 

 
 

e Gemeente Venlo heeft veel waardering voor mantelzorgers en reikt net als in 

2015 en 2016 ook in 2017 de mantelzorgwaardering uit. 

De waardering bestaat uit mantel zorgvouchers ter waarde van € 75,00 en een 

mantelzorgpas. Bent u al minimaal 3 maanden mantelzorger en dat minimaal 4 uur per 

week en woont uw zorgvrager in de gemeente Venlo? Dan komt u in aanmerking voor de 

Mantelzorgwaardering 2017.  

Aanmelden                                                                                                                  

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u zich nog twee maal aanmelden. Namelijk vóór 

25 augustus 2017 en daarna nog tot 31 december 2017, door het aanmeldformulier 

digitaal in te vullen en te versturen.  

Op www.venlo.nl/mantelzorg vindt u het aanmeldformulier en de voorwaarden.              

De mantelzorgpas en -vouchers kunnen 3 maal per jaar worden opgehaald bij de 

Informatie en Adviespunten in de Huizen van de Wijk. U krijgt hierover tijdig bericht.  

Vragen of hulp nodig?                                                                                            

Loop gerust binnen bij een Informatie en Adviespunt bij een van de Huizen van de Wijk 

voor hulp en/of ondersteuning bij de aanvraag. Kijk op www.venlo.nl/informatie-en-advies  

voor alle locaties. Zij helpen u graag verder. 

Van de Redactie

Mantelzorgwaardering 2017 Venlo 
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De computer is een steeds belangrijker middel om sociale contacten te onderhouden. 

Zeker voor mensen die minder mobiel zijn. Diezelfde mensen moeten vaak ook op de 
financiën letten. Als een computer stuk gaat of niet meer goed 

werkt is het vaak een aanslag op de portemonnee om deze weer 
werkend te krijgen. Mensen met een beperking of chronische ziekte 

kunnen voor computerreparaties daarom terecht in 
onze eigen digitale werkplaats. Daar kunt u tegen kostprijs van 

eventuele onderdelen en een kleine vrijwillige bijdrage uw computer 
laten repareren. 

 
Openingstijden: 

Dinsdag van 09:30  tot 12:00 uur   
Woensdag van 09:30 tot 12:00 uur      

Donderdag van 13:30 tot 16:30 uur  

 
Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen met: Henk,Jan,Iwan                                                                      

of Ron 
tel.: 06 - 1470 86 23 

mail: digitalewerkplaats@grv-venlo.nI 
 

De Digitale werkplaats is gevestigd aan de       
Dickenslaan 50a, 5924 VX Venlo-Blerick 

 

 
 
In elke nieuwsbrief proberen wij een situatie te plaatsen die ergernis oplevert voor mensen 

met een beperking onder het motto “Ge(spot)”. U kunt ook een foto insturen waar u zelf   
“ tegenaan “ bent gelopen of die u juist als positief ervaart.                                                            

 
Deze situatie is gespot in de parkeergarage onder het 

nieuwe stadskantoor. Parkeerbeheer blokkeert hier een 

invalidenparkeerplaats. Er heeft een gesprek met 
parkeerbeheer plaats gevonden, waarin ze aangeven dit 

over het hoofd te hebben gezien en er zorg voor te dragen 
dat dit niet meer voorkomt. 

                                                                                                                                                               

Foto Jan Leenders               

  

Computer reparatie

(Ge)spot

mailto:digitalewerkplaats@grv-venlo.nI
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Bent u in het bezit van een invalidenparkeerkaart dan hebben wij goed 

nieuws. Met ingang van 1 februari jl. kunt u in Venlo gratis parkeren.     

Het gratis parkeren geld voor de  openbare ruimte. Dus niet voor 

parkeergarages of afgesloten parkeerterreinen zoals onder andere bij 

VieCuri. U mag nu ook gratis parkeren op betaalde parkeerplaatsen. 

Natuurlijk mag u niet parkeren op parkeerplaatsen waar met een onderbord een kenteken 

staat. Denk er ook aan dat u altijd de invalidenparkeerkaart goed zichtbaar voor de 

voorruit legt. 

 

Graag zou ik jullie willen laten meegenieten van de Venloop 2017 voor rolstoelers en 

mensen die slecht ter been zijn. Op 24 Maart 2017 kwamen we met 108 deelnemers bij 

elkaar in de Vilgaard in Velden. Vandaar uit zijn we weggeschoten om een rolstoeltocht 

van 7½ kilometer naar Venlo te maken. Wat een feest 

weer. Ik doe al voor de 4de keer mee en zou het niet 

willen missen vooral de gezelligheid is geweldig.        

De mensen langs de kant die voor je staan te klappen 

en te juichen bezorgt je kippenvel. We vonden het dit 

jaar zo gezellig dat we met ons groepje als laatste van 

de rolstoelers binnenkwamen, maar wat hebben we 

toch een lol gehad en dat is het belangrijkste. 

Op de Parade krijg je elke seconde kippenvel. Mensen die je naam roepen en je bloemen 

geven. Nadat de we de medaille hadden ontvangen, gingen we op naar de tent. Van de 

Gehandicaptensport Limburg kregen we bonnen voor soep, een broodje en wat drinken. 

Dat was natuurlijk heerlijk na zo’n tocht. Ik kan alleen maar zeggen: doe volgend jaar 

mee en laat alles als een warme deken over je heen komen. Het is een groot feest, echt 

waar ! Mijn wens voor 2018, is op naar de 150 deelnemers kom achter de geraniums uit 

en doe mee.  

Hoop jullie volgend jaar te mogen ontmoeten.                                                                                 

Een Super gemotiveerde Deelneemster die op weg gaat naar het eerste lustrum. 

Groetjes Gerry van den Bergh. 

  

Gratis parkeren met een 
invalide parkeerkaart

Venloop Rolstoelloop 
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In de diverse media is aandacht besteed 

aan sterke stijging van het aantal 

diefstallen van Gehandicaptenparkeer-

kaarten  (GPK) uit auto's. Achter een 

dergelijke mededeling gaat veel narigheid 

schuil. 

De GPK naar Europees model, zoals deze in 

2001 is geïntroduceerd, is te gebruiken in 

de meeste landen van Europa. Het parkeren 

is over het algemeen gratis. De kaart is niet 

kentekengebonden en is derhalve in iedere 

auto te gebruiken. Dit biedt de gebruiker 

veel vrijheid.                                                 

De kaart is wel persoonsgebonden.                                   

De controlemogelijkheden op het gebruik 

van de parkeerkaart zijn echter beperkt.  

De foto van de gebruiker is niet zichtbaar 

en het serienummer van het document 

wordt nagenoeg nergens geregistreerd. Het 

zal duidelijk zijn dat daadwerkelijke controle 

op het gebruik dan ook minimaal is. 

Misbruik van de kaart is groot. Dit gegeven 

en de hoge parkeertarieven maken de GPK 

een fel begeerd object voor het dievengilde. 

Een geroutineerde inbreker verschaft zich 

met weinig moeite toegang tot het 

dashboard door bijvoorbeeld  het intikken 

van een zijruitje. 

Alleen al in de Randstad is het aantal 

gestolen exemplaren in de periode 

2003-2016 totaal rond de 9500 stuks. 

Dit betekent echter niet dat de kaarten 

alleen in de grote steden worden 

gestolen. Ook in rest van Nederland is 

dit waardevolle document erg gewild. 

In de onderwereld worden de kaarten voor 

hoge geldbedragen verkocht, waarna 

onbevoegden financieel voordeel hebben 

tijdens het parkeren. Bedragen tot 1500 

euro zijn geen uitzondering (Bron RDW) 

De inbraak zelf duurt soms slechts luttele 

seconden. De gevolgen voor de gebruiker 

zijn enorm. Vele bezitters van de GPK 

durven deze parkeerkaart niet meer te 

gebruiken. Men is bang dat de auto wordt 

vernield en dat de blauwe kaart wordt 

gestolen. Naast hoge kosten voor herstel 

aan de auto en aanschaf van een nieuwe 

GPK, wordt het veiligheidsgevoel ernstig 

aangetast Voordat een nieuwe parkeerkaart 

wordt verstrekt, moet aangifte worden 

gedaan bij de politie. Gedurende een 

periode zal de gebruiker tevens moeten 

betalen voor het parkeren, omdat er geen 

GPK aanwezig.                            

De Kaartkluis bestaat uit drie delen:  

• De houder is vervaardigd van robuust 

staal en voorzien van een opvallende gele 

kleur.  

• een beugelslot dat aan het stuur wordt 

vastgemaakt. 

• Het venster van onbreekbare kunststof. 

U kunt de kaartkluis bestellen bij Groene  

kruis/ Medipoint  

Tegelseweg 210 

Venlo  

telefoon 088 -

1020100

Kaartkluis
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e infomiddag van de GRV ligt alweer achter ons. Wij mogen weer terug kijken op 

een geslaagde middag al zijn er zeker wel een aantal kritische punten te 

benoemen.  

Zo was de workshop van Omnibuzz niet wat we er van verwacht hadden, dit hebben wij 

hun overigens ook laten weten. Alle standhouders waren tevreden over het verloop en de 

organisatie van deze middag. Alleen viel de belangstelling van de bezoekers wat tegen. 

Omdat we in een nieuwe locatie zaten hadden wij als werkgroep wel verwacht dat de 

belangstelling wat minder zou zijn dan ander jaren. Er waren 88 personen geturfd als 

bezoeker van deze middag. Dit mag dan weinig zijn, we hebben wel 88 personen wat 

kunnen laten zien welke mogelijkheden er zijn voor mensen met een beperking. In de 

evaluatie met de Vilgaard werd aangegeven dat ondanks het geringe aantal bezoekers de 

beheerder van de Vilgaard te vrede was over het verloop van deze middag. Graag willen 

wij het volgend jaar weer door. Zoals het er nu voorstaat zal de 

infomiddag 2018 gehouden worden op zaterdag 7 april.            

Nico Schrömbges heeft in januari aangegeven, na 10 jaar, te willen 

stoppen met de organisatie van de infomiddag, dus wordt de 

bezetting van de werkgroep erg dun. Voel je je geroepen om deze 

middag mee te organiseren laat het ons dat dan weten.               

De werkgroep wil langs deze weg ook alle vrijwilligers van De GRV 

bedanken voor hun inzet deze middag. 

PS Heb je suggestie ten aanzien van te houden workshops of wil je 

wel eens andere standhouders zien, geef dit dan door aan de 

werkgroep infomiddag.                                                               

Namens de werkgroep Infomiddag Dorothé Dael.                                                                                   

 
De werkgroep toegankelijkheid bestaat eigenlijk uit een 

aantal delen zo heb je de mensen die de tekeningen die van 
de gemeente afkomen beoordelen op de toegankelijkheid. 

Dit wordt gedaan door Peter Konings en Osman Ali 

eventueel in samenwerking met architectenbureau 
Verheijen. Verder zijn er binnen de werkgroep mensen actief bij Goed Toegankelijk Venlo 

(GTV) deze zorgen er voor dat de website www.toegankelijkvenlo.nl “up to date” blijft en 
waar nodig wordt aangevuld.  Verder doen zij opdrachten die zij krijgen van werkgroep 

Agenda 22 of de gemeente. Zo zijn de projecten toegankelijkheid ” openbare ruimte” en 
toegankelijkheid “winkels” in de binnenstad van Venlo door de werkgroep uitgevoerd. Als 

laatste worden door mensen van de werkroep jaarlijks de invalidenparkeerplaatsen (IPP) 
gecontroleerd. Deze controle wordt per staddeel uitgevoerd er wordt gekeken of er IPP zijn 

bijgekomen of zijn komen te vervallen. Het overzicht dat hiervan wordt gemaakt vindt je 
terug op de website van de GRV.  

Informatiemiddag GRV 8 april 2017 

D 

Werkgroep 
Toegankeijkheid  

http://www.toegankelijkvenlo.nl/
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Mochten jullie vragen hebben over toegankelijkheid of nog 
objecten weten die nog niet op de website vermeld staan of 

weet u dat er IPP zijn vervallen of bijgekomen laat het ons 
dan weten. Want uiteindelijk zijn wij de ogen en de oren voor 

de mensen met een beperking. Tevens vragen wij nieuwe 
mensen om de werkgroep te versterken. Heb je interesse, 

meld je dan bij: Nico Schrömbges                                                                

    
Namens de werkgroep Toegankelijkheid                                                                                                                                                                                                

                                         Nico Schrömbges tel: 077-373 44 99 n.schrombges@home.nl                                                                                                                                                                                                                  
    

 

Na bijna 20 jaar heeft Peter Konings afscheid genomen 

van de Gehandicaptenraad Venlo. Tijdens deze 

oprichtingsvergadering in De Bongerd in 1998 in 
Tegelen werd Peter lid van de GRV. Eerst ,op verzoek 

van hem, als secretaris van de afdeling Tegelen om 
kennis te maken met de gang van zaken en maakte na 

twee jaar de overstap naar het hoofdbestuur. Na de 
fusie in 2001 van de gemeente Tegelen en Venlo 

werden ook de gehandicaptenraden Venlo en Tegelen 
samen gevoegd. Peter kwam was een ware 

deskundige op gebied van toegankelijkheid. In die 
functie overlegde hij vaak op gebied van 

toegankelijkheid met ambtenaren van de Gemeente. Deze ambtenaren waren blij met het 
advies van Peter maar soms was dat ook niet het geval. Wat Peter voor ogen had op 

gebied van toegankelijkheid, gaf hij niet zomaar op. Peter was o.a. ook afgevaardigde 
naar de Wmo-raad en een aantal provinciale organisaties. De GRV heeft zich altijd kunnen 

profileren met de deskundigheid van Peter. Peter neemt afscheid omdat hij op termijn in 

Boxmeer gaat wonen. Peter wij zijn je dankbaar dat de achterban zoveel jaren van jouw 
deskundigheid gebruik heeft mogen maken. Wij wensen jouw en je vrouw veel geluk en 

voorspoed in jullie nieuwe woonplaats. Door locoburgemeester Hanno Lamers kreeg Peter 
voor zijn bovengemiddelde inzet, de vrijwilligers medaille van de gemeente Venlo          

Wij wensen ook de opvolger ,Osman Ali, veel succes met de opvolging van Peter Konings. 
 

                                                                    
Het bestuur van de GRV en de redactie van deze nieuwsbrief 

wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie.  

Tenslotte 

 

Door inzet van de werkgroep is 
deze stoep weer begaanbaar 

 

  Redactie: Dorothe Dael & Jan Titulaer  

  Opmerkingen, suggesties of reacties: nieuwsbrief@grv-venlo.nl 
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