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Pacellilaan 13  

5935 AP Steyl    
077-3734388 

     
 

secretariaat@grv-venlo.nl 

 

     

       
  

Hopelijk heeft u genoten van een 

fijne vakantie en heeft u de accu 

weer opgeladen. Het weer was dit 

jaar voor elk wat wils. 

Koud,warm,heet. Er was weinig 

wind en veel wind. Dus hadden wij 

niets te klagen.                                                                                          

De eerste (vernieuwde) 

nieuwsbrief werd positief 

ontvangen. Bijgaande ontvangt u 

de tweede nieuwsbrief van 2017. 

Hopelijk vindt u er interessante 

nieuwtjes in. 

Helaas heeft Ramon Testroote 

(voorlopig) zijn functie als 

voorzitter van de Gehandicapten-

raad Venlo wegens tijdgebrek 

voorlopig moeten neerleggen.    

In het najaar neemt Ramon een 

definitieve beslissing of hij 

doorgaat. Lammert Winterman en 

Piet Steunenberg nemen voorlopig 

de taken van Ramon waar.  

 

Heeft u nieuwtjes of vragen, mail, bel of kijk op onze website.  

Het mailadres: info@grv-venlo.nl en de website is: www.gehandicaptenraadvenlo.nl                                                                                                         

Bellen kan ook, telefoon 06 – 312 454 65. 

Redactie: Dorothé Dael & Jan Titulaer. 

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

 

Van de Redactie

Oktober 2017                
Jaargang 2 nummer 3 

 

Gezocht vrijwilliger die samen met 
anderen de jaarlijkse Infomiddag 
van de GRV wil organiseren 

We zoeken iemand die van 
november tot april zich o.a. wil 
inzetten voor 

·   Organiseren van 
vergaderbijeenkomsten 

·   Afspraken met zaal beheerders 

·   Indeling maken van locatie  

·   Werkrooster samenstellen 

·   Afspraken met de EHBO maken 

Verder samen met overige 
vrijwilligers van de werkgroep 
Infomiddag, zorgen dat het een 
geslaagde middag mag worden. 

  

 

mailto:info@grv-venlo.nl
http://www.gehandicaptenraadvenlo.nl/
mailto:nieuwsbrief@grv-venlo.nl
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Bij de helpdesk van de Gehandicaptenraad Venlo kunt u terecht met vragen, klachten, 

suggesties of opmerkingen m.b.t. zorg, toegankelijkheid, huishoudelijke hulp, vervoer of 

WMO gerelateerde zaken.  

U kunt ons bereiken via de mail:info@grv-venlo.nl of telefoon: 06-31245465. 

 

. 
 

 
 

Samen zitten, samen een, samen zitten we niet alleen !  
    

Tijdens de infomiddag op 

zaterdag 8 april in Velden 

presteerde zich een nieuwe 

tak aan de GRV-boom, GRV-

Jong. Zij zetten zich in zodat 

ook de stem van jongeren 

met een beperking gehoord 

wordt. Onderstaand geven zij 

aan, waar zij zich de 

komende tijd sterk voor 

willen maken en stellen zich 

aan u voor. 

 

                                  

 

Onze slogan is:  Voor elke beperking is er een uitdaging! 

 Wat doen we:  

• Gwen: Klasse assistente op Martinusschool Venlo en Mytylschool. Traffic Informers 

Limburg. 

• Iwan: Computer reparatie (digitale.werkplaats.grv@gmail.com). 

• Marc: Helpende hand, ondersteunde factor (Kersten hulpmiddelen Roermond). 

Helpdesk 

     

Team GRV-Jong  

mailto:info@grv-venlo.nl
mailto:digitale.werkplaats.grv@gmail.com
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• Aytac: Dagbesteding, het GIPS Project, zet zich in voor Best Buddy’s en een echte 

avonturier! 

• Rick: Administratieve werkzaamheden. ( Hafkamp Gerechtsdeurwaarders, kantoor 

Venlo). 

Wat we willen: 

Mee lopen/rollen, gezien worden en mee doen in de maatschappij.  
Een toegevoegde waarde zijn voor anderen. 

Een voorbeeldfunctie zijn voor mensen die wel/geen beperking hebben.  
 

Ons doel: 
In jezelf blijven geloven 

Je niet anders voordoen dan wie je bent. 

 
Wil je een bijdrage leveren of wil je meedoen, laat het ons horen. 

 

 
 

 

         

G 11 Verplicht fietspad 

Als het verplichte fietspad aan één zijde van de weg ligt zullen fietsers 
moeten oversteken. In zo'n geval staat er meestal een waarschuwingsbord 

voor het verkeer op de weg. 

G 12 Einde verplicht fietspad 

Waar het verplichte fietspad ophoudt moeten fietsers gebruik gaan maken 

van de rijbaan. 

                                                                                                                               

  G 12a Fiets/bromfietspad 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor het verplichte fietspad, maar nu geldt het 

ook voor bromfietsen 

Verkeersborden  
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G 12 b Einde fiets/bromfietspad 

 

                          

C 13 Einde onverplicht fietspad 

In tegenstelling tot op het verplichte fietspad mogen snorfietsen met ingeschakelde motor 

hier niet rijden 

 

G 14 Einde onverplicht fietspad 

 
Wist je Dat? 

Onverplicht fietspad (bord G13 in de wikibron) 

Een blauw, rechthoekig verkeersbord waar met witte letters fietspad op staat geeft aan 
dat het om een onverplicht fietspad gaat. U mag niet met een brommer op zo’n fietspad 

rijden. Snorfietsers mogen alleen op een onverplicht fietspad rijden als zij een 
elektromotor hebben of een uitgeschakelde benzinemotor hebben. 

 
dus let op! Vanaf de Professor Gelissensingel in Venlo tot aan de Boskampstraat in 

Tegelen is het fietspad over de dijk een onverplicht fietspad) 
 

C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, 
met in werking zijnde motor 

Dit bord geldt ook voor bromfietsen en snorfietsen waarvan de  
motor buiten werking is gesteld en die dus als fiets worden gebruikt.  

 

Voor gehandicaptenvoertuigen geldt het verbod alleen als die van 

een motor voorzien zijn en die motor is niet buiten werking gesteld. 

Lopend een bromfiets aan de hand meevoeren mag dus wel. 

C 14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder 

motor 

Dit bord geldt voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor.  

Een bromfiets mag hier wel inrijden, ook als de motor buiten werking is 
gesteld, omdat een bromfiets ook dan geen fiets is.  
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Een gehandicaptenvoertuig mag hier dus alleen inrijden wanneer het vaneen motor   

is  voorzien. Wat weer wel is toegestaan: is de fiets lopend aan de hand meevoeren.  

C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen 

Bij dit bord maakt het niet uit of de motor van een bromfiets al dan niet 
buiten werking is gesteld. Iets dergelijks geldt voor 

gehandicaptenvoertuigen: of ze al dan niet van een motor zijn voorzien doet 
niet ter zake. Dit bord is een combinatie van de borden C13 en C 14.  

   Een fiets aan de hand meevoeren mag dus wel. 

E 3 Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen 

Fietsen en bromfietsen moeten, volgens het RVV geplaatst worden op het 

trottoir, op het voetpad of in de berm. Met dit bord kan het plaatsen op 
die plekken verboden worden. Het bord staat op plekken waar zonder dat  

verbod de doorgang voor voetgangers belemmerd zou worden.                   

Het verbod geldt niet voor gehandicaptenvoertuigen. 

    E6 Gehandicaptenparkeerplaats 

Dit is een parkeerverbod voor andere voertuigen dan    
gehandicaptenvoertuigen. 

Het bord kan zijn voorzien van een onderbord met kenteken;  
in dat geval mag alleen het voertuig met dat kenteken op die plaats 

parkeren. 
 

Bijdrage: Nico Schrombges        

 
 

http://www.bijzondereverrichting.nl/regels/rvv/#artikel27
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Van Frans Smets kregen wij een 2016 een 

melding dat de blindegeleidelijn bij het 

Limburgs Museum was geblokkeerd door de 

tent van Bell. Op dat moment konden wij 

hier niets meer aan doen, maar melden de 

gemeente Venlo dat dit in 2017 niet meer 

mocht gebeuren.                                      

In het voorjaar van 2017 stuurde wij enkele 

mails om met bovenstaand verzoek, 

rekening te houden.  

Het begon al dat dit misschien niet zou lukken.                                                                         

Even later stond de tent weer op de blindegeleidestrook. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij de rest van de blindegeleidelijn bekeken die loopt 

vanaf het NS-Station Venlo via de Parade tot aan Gasthuisstraat en vervolgens vanaf de 

Markt verder gaat naar de Vleesstraat.  

 

Op een willekeurige dag stonden op dat traject 13 obstakels. Een erg lastige situatie voor 

mensen die deze lijn moeten gebruiken om op hun plaats van bestemming te komen.          

Het bestuur van de Gehandicaptenraad zal dit in het overleg met de gemeente in het 

najaar, aan de orde stellen. In onze volgende nieuwsbrief komen wij nader terug op de 

(on) bekendheid van de blindegeleidelijn. 

 
Tijdens de vakantie periode kom je 
weleens wat tegen waardoor je 

mensen op een idee kan brengen. Zo 
kwam ik tijdens een fietstocht langs 

het Albert-kanaal in België een man en 

een vrouw tegen die , (hij) op een fiets 
en (zij) in een scootmobiel, een tochtje 

gemaakt hadden en bij hun camper 
stopte. Ik wilde wel eens zien wat met 

die scootmobiel bij de camper 
gebeurde. De man haalde de accu en 

de armsteunen van de scootmobiel en 

Gespot

Een tip voor u ?

 

Foto Frans Smets 
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sloeg de zitting om. Daarna borg hij de scootmobiel moeiteloos op in een ruimte aan de 
zijkant van de camper. Deze mensen konden zich prachtig redden tijdens hun vakantie. 

 
 

 
 

 
Mijn vrouw wilde tijdens de vakantie in Den 

Haag het Mesdag Panorama zien. Ik weet 
dat dit op een hogere verdieping ligt en dat 

er geen lift aanwezig is. Het platform 
vanwaar bezoekers het panoramaschilderij 

kunnen bekijken, is toegankelijk via een 
smalle wenteltrap.  

 
Om rollator- en rolstoelgebruikers toch de 

mogelijkheid te bieden het panorama te 

kunnen zien, beschikt het Mesdag museum 
over een traplift.  

 
 

 
Elektrische rolstoelen of scootmobielen kunnen niet op de traplift. U dient gebruik te 

maken van hun lichtgewicht rolstoel als uw eigen handbediende rolstoel breder is dan 75 
cm, langer dan 90 cm is óf inclusief uzelf meer weegt dan 225 kg. Voor het bedienen van 

de traplift is de medewerking van een van de museummedewerkers vereist. Daarom het 
nadrukkelijk advies voor rollator- en rolstoelgebruikers om een afspraak te maken voor 

een bezoek. Voor meer informatie kunt u bellen naar (070) 310 66 65, of een   
e-mail  sturen aan: reserveringen@panorama-mesdag.nl   

  

Mesdag - Panorama

mailto:reserveringen@panorama-mesdag.nl
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Heeft u een loopbeperking of bent u door uw beperking afhankelijk van anderen voor 
vervoer? Dan kunt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Bel de 

gemeente om de kaart aan te vragen of om uw kaart te verlengen. 

Aanvragen 

• U kunt in aanmerking komen voor een 

gehandicaptenparkeerkaart als u voor een lange 
periode een loopbeperking heeft. 

• De gehandicaptenparkeerkaart is 
persoonsgebonden en niet 

gekoppeld aan een kenteken. 
• Bel met de gemeente om een kaart aan 

te vragen. Tijdens het telefoongesprek krijgt u 
meer informatie over de aanvraag en de 

medische keuring die de eerste keer, nodig is. 

• U krijgt bericht van de gemeente als u de kaart kunt ophalen.                                   
U hoeft hier geen afspraak voor te maken. 

• De gemeente betaalt de kosten voor het medisch advies. 

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten 

• bestuurderskaart: als u zelf de auto bestuurt 

• passagierskaart: als u door uw handicap continu afhankelijk bent van anderen voor 

vervoer van deur tot deur  

Waar mag u parkeren? 

• gratis parkeren binnen de gebieden betaald parkeren in de gemeente Venlo 

• gratis parkeren binnen de blauwe zones in de gemeente Venlo 

• op gehandicaptenparkeerplaatsen 
• in alle landen van de Europese Unie (EU) op gehandicaptenparkeerplaatsen    

• De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 24,85 

U kunt een afspraak maken: Telefoon 14 077 (optie 1 Wmo).                           

Bezoekadres Hanzeplaats 1 Venlo  

  

Gehandicaptenparkeerkaart

 

https://www.venlo.nl/parkeren-blauwe-zone
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Wmo aanvragen en het keukentafelgesprek. 

 
Het doel van ondersteuning vanuit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven 

wonen en dat u kunt meedoen aan de samenleving.      

Mogelijk met ondersteuning vanuit de Wmo. 

Als u een melding indient bij het sociaal wijkteam bij u in de buurt, zal er door het 

wijkteam contact met u opgenomen worden. Samen praat u over wat uw belemmeringen 
zijn en wat u nodig heeft. U kunt contact 

opnemen met de gemeente Venlo via het 
telefoonnummer 14 077 of u gaat naar een 

Huis van de Wijk in uw buurt. 

Heeft u vragen of problemen die u niet zelf 
kunt oplossen of met hulp van mensen om u 

heen? Dan komt u bij het Sociaal Wijkteam 
terecht. Het Sociaal Wijkteam bestaat uit 

professionele hulpverleners, die samen met u 
zoeken naar de oplossing die het beste bij u 

past. Om alles goed te bespreken is een keukentafelgesprek nodig. 

Algemene voorziening  
Een algemene voorziening staat open voor iedereen, is vrij toegankelijk, zonder 

voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden.  
Voorbeelden zijn: open inloop, buurtbus  

 
Maatwerkvoorziening  

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie. Bijvoorbeeld:  
huishoudelijke hulp, rolstoel, scootmobiel, ondersteuning van mantelzorger, individuele 

begeleiding, aanpassing aan de woning of een vervoersvoorziening . 

Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage. 

Keukentafelgesprek                                                                                                  

Wilt u een beroep doen op een voorziening, dan zal er een keukentafelgesprek 
plaatsvinden. Het gesprek wordt het liefst bij u thuis gevoerd, vandaar de naam 

keukentafelgesprek. In overleg kan het gesprek ook ergens anders plaatsvinden. Het is 
belangrijk dat u zich goed voorbereid op een keukentafelgesprek. Goed voorbereid, is het 

halve werk.                                                       

Keukentafelgesprek
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Cliëntondersteuning                                                                                              
Heeft u het gesprek met de gemeente? Dan hebt u recht op een professionele, 

onafhankelijke cliëntondersteuner dus ook voor mensen met een beperking. U betaalt hier 
niets voor. De gemeente moet u actief wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning. 

De cliëntondersteuner helpt bij al uw vragen over zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en 
inkomen. Samen kijkt u wat u zelf kunt en wat de mogelijkheden van u en uw netwerk zijn 

om (weer) mee te doen in de samenleving. De cliëntondersteuner help u ook met het 

formuleren van de juiste hulpvraag. 

In plaats van de cliëntondersteuner kunt u het gesprek ook voorbereiden met uw zoon, 
dochter een familielid of een goede kennis. Zorgvuldigheid en een goede voorbereiding is 

waardevol. 
 

                 

Parkeergarage  “Maaswaard” 

Bij de Gehandicaptenraad kwamen nogal wat 

vragen binnen over de bereikbaarheid van de 

stadskantoor. Veel mensen moeten hier wel 

eens zijn voor een nieuw paspoort,rijbewijs of 

dergelijke. Het is niet mogelijk , als je slecht 

ter been bent, om met een auto of taxi voor 

de stadswinkel te rijden om iemand te laten 

uitstappen en niet de hele weg vanaf de 

parkeerplaats naar de ingang, moet lopen. Het parkeerterrein op zij ( bij de oprit van de 

brug richting Blerick) van de stadswinkel is bij veel mensen wel bekend. Minder bekend is 

dat onder het stadswinkel ook parkeergarage  “ Maaswaard”  ligt. Om de ondergrondse 

parkeergarage te kunnen bereiken dient u niet rechtsaf het parkeerterrein op te rijden 

maar rijdt u rechtdoor de ondergrondse parkeergarage in. Vanuit de parkeergarage kunt u 

makkelijk via een lift in de stadswinkel komen waar publiekshal is. In de parkeergarage 

zijn vlak bij de lift negen invalidenparkeerplaatsen. Wel is hier betaald parkeren ( 2 euro 

per uur) van toepassing. De parkeergarage is zeven dagen, dag en nacht geopend.             

De parkeergarage is voor iedereen toegankelijk. De doorrij hoogte is 2 meter 30  

Bereikbaarheid Stadskantoor

Foto Töen Wijnhoven 
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Ingangsdeur stadskantoor        

 Ook kregen wij nogal wat opmerkingen over de 

automatische deur waar je in je rolstoel of kinderwagen 

door naar binnen kunt. De deur ging naar buiten open 

en sloeg vaak tegen de kinderwagen,  rolstoel of 

scootmobiel aan. In overleg met ambtenaren van 

gemeente is gekozen voor een schuifdeur zodat dit 

probleem ook 

opgelost is. 

 

      

In onze vorig nieuwsbrief hebben wij melding 

gemaakt hoe men voor het mantelzorgcompliment 

in aanmerking kan komen. Hier zijn wij in de fout 

gegaan door een niet correcte link te vermelden. De 

correcte link voor het mantelzorgcompliment is 

https://www.venlo.nl/mantelzorg Hier leest u alles 

over het mantelzorgcompliment.  Voor het 

mantelzorgcompliment 2017 kunt u zich nog tot 31 

december 2017 aanmelden. Als u voor het 

mantelzorgcompliment 2018 in aanmerking komt, 

krijgt u in het eerste kwartaal 2018, automatisch 

bericht voor de nieuwe aanmelding. 

 

Vragen of hulp nodig?                                                                                            

Loop u dan gerust binnen bij een Informatie en 

Adviespunt bij een van de Huizen van de Wijk voor 

hulp en/of ondersteuning bij de aanvraag. Een 

actueel overzicht van alle Huizen van de Wijk in 

Venlo vindt u op www.venlo.nl/huisvandewijk.Zij 

helpen u graag verder. 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 1 januari 2018 

WANDELEN 

wandelingen voor mensen  

die in een rolstoel zitten of 

minder mobiel zijn.  

Deze wandelingen starten 

op donderdagochtend 

rond 10:00 uur vanuit de 

Vilgaard te Velden. Adres: 

Schandeloseweg 1, 5941 

CP Velden. 

 

De volgende data staan 

gepland voor 2017: 

Donderdag 5 oktober 

Donderdag 2 november 

Donderdag 30 november  

Donderdag 28 december  

 

Geïnteresseerde die 

interesse hebben ; 

voor opgave en/of  

informatie kunt u terecht 

bij:  06-1582 6644.             

Of Hein Oostdam via: 

hein.oostdam@gmail.com. 

 

https://www.venlo.nl/mantelzorg
http://www.venlo.nl/huisvandewijk
mailto:hein.oostdam@gmail.com

