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2.1 miljard voor de
ouderenzorg

H

et nieuwe kabinet moet 2.1 miljard
extra uitgeven aan ouderenzorg of het
dat wil of niet. Hebben ze zitten slapen
of hebben zij de uitleg van de staatssecretaris
niet begrepen. Het zorginstituut kreeg de
opdracht om richtlijnen uit te zetten. Als de
richtlijn eenmaal geregistreerd staat, is het
kabinet verplicht de financiële middelen te
leveren om die zorg mogelijk te maken. De
Tweede kamer lijkt de eigen wetgeving niet te
begrijpen.
De fracties stemden ermee in maar realiseren
zich niet dat ze daarmee hun eigen
bevoegdheid opgeven. Zij blijven moties
indienen, als kippen die nog even doorlopen
terwijl hun kop er al is afgehakt.
Hoe het ook zij, hopelijk komt er nu aandacht
voor mensen die zijn opgenomen in verpleegen verzorgingshuizen. Opgenomen worden doe
je ook niet voor de lol. Je heb op z’n minst
recht op een menswaardige verzorging de
laatste jaren van je leven en dat liet de laatste
jaren veel te wensen over. Natuurlijk zal er nu
minder te besteden zijn aan leuke dingen,
maar zo kon het ook niet verder.

Helpdesk voor vragen of opmerkingen
met betrekking tot zorg en
toegankelijkheid,
bel : 06- 312 45 465
info@grv-venlo.nl

De Website van de Gehandicaptenraad
Venlo is: www.grv-venlo.nl

Informatiemiddag Gehandicaptenraad
Venlo 2018.
Zaterdag
7 april in de Vilgaard in Velden.
Het volledig programma vindt u in onze
nieuwsbrief van maart a.s.

Redactie GRV-nieuwsbrief:
Dorothe
Dael en Jan Titulaer suggesties,
opmerkingen
Mail:
nieuwsbrief@grv-venlo.nl

Digitale werkplaats :
Dickenslaan 50a Blerick
Openingstijden:
Dinsdag en Woensdag
van 9.30 tot 12.00 uur.
Donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. Tel.:
06–147086 23
Mail:digitale.werkplaats.grv@gmail.com

2

Proefritje met scootmobiel: verzekerd of niet?

D

e MAX-ombudsman deed een uitspraak waar toekomstige aspirant scootmobiel
gebruikers zeker aandacht aan moeten besteden

Er was een meneer die steeds slechter ter been
werd. Hij wilde uitproberen of een scootmobiel
wat voor hem was. De beste manier om daar
achter te komen was natuurlijk een proefrit…
Hij ging naar een scootmobielwinkel, zocht een
model uit en maakte een proefrit. Buiten reed
het best lekker. Maar toen hij de showroom
weer in wilde rijden, ging het mis. Hij gaf gas
in plaats van te remmen. De scootmobiel reed
tegen een glazen pui. Meneer bleef ongedeerd,
maar de glazen pui moest worden vervangen.
Kosten € 350. De winkelier stelde dat de
scootmobiel en de pui niet verzekerd waren.
Meneer meldde de schade daarom bij zijn eigen
aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze bleek
geen dekking te geven. Op aandringen van de
winkelier betaalde meneer de schade
uiteindelijk zelf. Toch bleef het knagen. Wat als
hij iemand had aangereden of de scootmobiel
Total loss was geweest; had hij dan ook alle
schade moeten betalen? Meneer ging te rade
bij het telefonisch spreekuur van MAX
ombudsman.
Hoe zit het wettelijk?
Volgens de wet is een scootmobiel een
motorvoertuig. De eigenaar van een
scootmobiel is daarom, net als de eigenaar van
een auto, verplicht om deze te verzekeren
tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).
Daarmee is alle schade verzekerd die de
scootmobiel toebrengt aan anderen. Schade
aan de scootmobiel zelf of letsel van de
bestuurder valt niet onder de dekking, maar
kan vrijwillig worden bijverzekerd. De winkelier
had de scootmobiel dus moeten verzekeren.

NEEM DEZE TIPS IN
ACHT!
Ongelukken met een
scootmobiel worden niet gedekt
door uw particuliere
aansprakelijkheidsverzekering.
Vraag daarom vóórdat u een
proefrit maakt of de
scootmobiel volgens de wet is
verzekerd.
Spreek vóór de proefrit af tot
welk bedrag u eventueel voor
de schade opdraait, als u per
ongeluk de scootmobiel
beschadigt. Zorg dat dit zwart
op wit staat.
Als u het risico te hoog vindt,
kunt u er voor kiezen dan maar
geen proefrit te maken.
Als u een scootmobiel
aanschaft, zorg er dan voor dat
deze is verzekerd tegen
wettelijke aansprakelijkheid.
Het niet verzekeren van een
scootmobiel is strafbaar en kan
een boete van honderden
euro’s opleveren.
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En meneer had er op mogen vertrouwen dat de scootmobiel verzekerd was. Met deze
informatie werd contact opgenomen met de winkelier. Deze stortte meteen de € 350
terug. Meneer was blij dat hij zijn geld terug heeft, maar heeft besloten om geen
scootmobiel aan te schaffen.
Bron: de Max ombudsman

Dumpen van medicijnen

V

aak worden oude medicijnen doorgespoeld via
toilet of gootsteen. Stoffen uit de medicijnen
komen zo via het riool terecht bij de rioolwaterzuivering. Slechts een deel van deze
stoffen kan daar worden afgebroken en gezuiverd. Uiteindelijk komen ze terecht in rivieren
en sloten waar ze schade aanrichten aan het milieu en dier. Watermaatschappij Limburg
melde afgelopen zomer dat zij zich ongerust maakt over stoffen uit medicijnen die massaal
in de zuiveringsinstallatie, wordt aangetroffen.
Uit onderzoek blijkt dat sommige waterdieren reageren op restanten van geneesmiddelen.
Bijvoorbeeld doordat zwemgedrag, voedingsactiviteit en
seksueel gedrag wordt verstoord. Ook is bekend dat deze stoffen
nadelige effecten kunnen hebben op de organen van sommige
waterdieren.
Om dit te voorkomen en dat de kosten voor drinkwater later fors
oplopen kunnen inwoners hun oude medicijnen en
injectienaalden inleveren bij hun apotheek , of bij een
milieustraat. Daar wordt gezorgd dat het op een specialistische
en verantwoorde wijze verwerkt word. Injectienaalden kunnen
veilig worden ingeleverd in naaldenbekers, die gratis bij apotheken te verkrijgen zijn.
Kartonnen verpakkingen mogen niet worden ingeleverd. Deze kunnen inwoners zelf bij het
oud papier doen. Ook in verband met privacy is het handig om de verpakking en het etiket
van de medicijnen te verwijderen.
Vroeg of laat komt u wel bij de apotheek. Spaar milieu en extra zuiveringskosten en lever
de overbodige medicijnen in bij een apotheek of milieustraat.
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Gidslijnen en Blindengeleidelijn

Een gidslijn is een element in de openbare ruimte, dat voor blinden en slechtzienden

bruikbaar is als oriëntatiepunt of als geleiding bij het lopen. Een gidslijn hoeft niet speciaal
voor blinden en slechtzienden te zijn ontworpen. Een goed bruikbare gidslijn is
ononderbroken. Zo’n natuurlijke gidslijn kan bestaan uit:
•
•
•
•

een continu doorlopende en obstakelvrije bebouwing;
een structuurcontrast van het bestratingsmateriaal, zoals kasseien en vlakke
natuursteen;
opstaande randen, zoals hekwerken en afboordingen;
een hard - zacht contrast, zoals grasperken.

Een geleidelijn is in tegenstelling tot de gidslijn wel speciaal voor de geleiding van
mensen met een visuele beperking aangebracht.
Deze ’ribbellijn’ is zowel op de tast als visueel te herkennen.
Gidslijnen of blindegeleidelijnen zijn ontwikkeld t.b.v.
mensen die visueel beperkt zijn (slecht ziende of blinden)
om een traject te creëren, zodat men via een vaste route de
weg kan vinden in onder andere openbare gebouwen,
stations, winkels, gezondheidscentra e.d. Een geleidelijn is
vooral gewenst op plaatsen waar het ontbreken van een
natuurlijke gidslijn een acuut gevaar oplevert voor de
persoon met een visuele beperking of wanneer een situatie
leidt tot volledige desoriëntatie. Bijvoorbeeld op drukke verkeerspunten, op pleinen en in
stations. Het ontbreek gemeentes weleens aan duidelijke visie of deskundigheid over de
plaats waar wel of waar geen geleide lijnen moeten worden aangebracht. Ook is vaak niet
duidelijk hoe beslispunten in de route moeten worden opgenomen. Op een beslispunt
krijgen mensen extra informatie, bijvoorbeeld op een hoek, bij het naderen van een
gevaarlijk punt of over de plaats van een informatiepunt. Ook leggen gemeentes allerlei
blindegeleidelijnen die de doelgroep vaak niet kent. Op de Parade in Venlo loop de
geleidelijn bijvoorbeeld precies daar waar kasteleins in de zomer hun terrassen plaatsen.
Op de Vleesstraat heeft men vaak last van reclame uitingen en fietsers. Men leg een
geleidelijn aan en denkt daarmee klaar te zijn niet wetende dat men mensen met een
visuele beperking het daarmee moeilijk maakt. In Tegelen en Blerick werd de gehele
geleidelijk opnieuw aangelegd omdat deze niet voldeden. Het kost veel geld en er moet
vaak een nieuw geleidelijn worden aangelegd. Niemand die hier eens toezicht op houdt.
Een bekend euvel is dat mensen vaak hun fiets op een geleidelijn parkeren.
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Verkeerswet treft medicijngebruikers

O

m het gebruik van drugs in het verkeer beter aan te kunnen pakken, is de
wegenverkeerswet per 1 juli 2017 aangescherpt. Op zich een goede zaak, maar de
aanscherping schiet op een belangrijk punt zijn doel voorbij. In de wet wordt op
geen enkele manier rekening gehouden met mensen die om medische redenen opiaten,
cannabis en amfetamines gebruiken. “Ieder(in)” kaart dit probleem aan. “Het is geen
partydrug, mensen hebben dit echt nodig om mee te kunnen doen.”
In de wegenverkeerswet wordt geen uitzondering gemaakt voor bestuurders die drugs om
een medische reden gebruiken. Ook niet als zij aan de politie een medische verklaring
kunnen overleggen. Mensen met bijvoorbeeld chronische pijnklachten worden hiervan de
dupe. Niet alleen riskeren zij een boete, ze zijn bovendien niet verzekerd als zij aan het
verkeer deelnemen. Zelfs niet als zij dat doen in een gehandicaptenauto, rolstoel of
scootmobiel.
Duidelijkheid
“Ieder(in)” heeft samen met de beroepsorganisatie
van apothekers “de KNMP” bij de betrokken
ministeries om duidelijkheid gevraagd voor deze
groep mensen. Ook in de media vragen we
aandacht voor deze kwestie.
Oplossing
De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu
(IenM) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) hebben,
mede op aandringen van Ieder(in), KNMP
toegezegd te zoeken naar een oplossing voor de
doelgroep die nu gedupeerd wordt door de aangescherpte wegenverkeerswet.
Geen beletsels
De KNMP en Ieder(in) zijn niet geconsulteerd over de wetswijziging. De wijziging is nu in
strijd met de richtlijn van de KNMP voor veilige verkeersdeelname. Bij het medisch gebruik
van opiaten, medicinale cannabis adviseert de KNMP patiënten de eerste twee weken geen
auto te rijden. Daarna zijn er geen beletsels, indien zich geen ongewenste bijwerkingen
voordoen.
Bron: Ieder(in)
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Scootmobiel huren..........

B

ent u slecht mobiel en wilt u graag een weekje of een weekend op vakantie, huur
dan een scootmobiel. Deze mogelijkheid bestaat. Ook is het een goed instrument als
u nog niet kunt beslissen of u aan een scootmobiel toe bent en er eentje een tijd uit
wilt proberen. Scootmobiels die je kunt huren zijn er in veel maten. Kleine scootmobiel die
12 km per uur rijden. Scootmobiels die 15 tot 22 km per uur kunnen rijden. Scootmobiels
op drie, vier of vijf wielen. Aan keuzes geen gebrek. Er zijn zelfs bedrijven die er voor
zorgen dat er een scootmobiel klaar staat op uw vakantieadres in Nederland. Kijk eens op
internet “scootmobiel huren” waar u rustig de voorwaarden kunt lezen. Er zijn ook
scootmobiels die je kunt samenklappen zodat hij mee kan in de auto, caravan of camper.

Of scootmobiel kopen

U

kunt ook zelf een scootmobiel kopen. Als u een scootmobiel via de Wmo krijgt, zit u
ook jarenlang vast aan de vier wekelijkse eigen bijdrage. Koopt u zelf een
scootmobiel dan bent u vrij in de merk keuze van een scootmobiel. Ook kunt u een
aantal faciliteiten zelf bijkopen zoals KM-teller, spiegel, GPS systeem, achteruitkijk
camera, betere vering, hoger actieradius en dergelijke.
Een aantal vragen moet u zichzelf wel stellen. O.a. welke
afstand wil ik overbruggen met mijn scootmobiel? Wil ik de
scootmobiel kunnen meenemen in de auto? Heb ik de
scootmobiel alleen binnen nodig of ook buiten. Hoe snel wil
ik kunnen rijden met mijn scootmobiel? Hoeveel gewicht
moet mijn scootmobiel kunnen dragen? Heeft u opberg
ruimte thuis waar de scootmobiel droog staat en ook
opgeladen kan worden.
De prijzen van een tweedehands scootmobiel varieert van 600 tot 6000 euro. Wel moet u
zeker nagaan of een onderhoudscontract en de oplader bij de prijs inbegrepen zijn, of dat
u die apart erbij moet betalen. Dit is niet altijd het geval. En zeker moet u niet vergeten
dat u zelf een WA-verzekering afsluit (zie elders in deze nieuwsbrief).
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Gehandicaptenparkeerplaats

Heeft u een beperking en wilt u uw auto

graag dichtbij uw voordeur parkeren? Als
u al een gehandicaptenparkeerkaart heeft,
dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.
Wat u moet weten :
U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u al een
gehandicaptenparkeerkaart heeft.
Verder geldt voor u het onderstaande:
•

•
•

•
•
•

Parkeren is lastig in uw buurt.
Bijvoorbeeld als beschikbare plaatsen
in de buurt van uw woning vaak bezet
zijn.
U beschikt niet over een eigen
parkeergelegenheid.
Een gehandicaptenparkeerplaats kan
alleen worden aangelegd op een
bestaande, openbare parkeerplaats van
de gemeente.
Anderen mogen niet onevenredig
worden benadeeld door uw
gehandicaptenparkeerplaats.
Er mag geen onveilige verkeerssituatie
ontstaan door uw
gehandicaptenparkeerplaats.
U betaalt de aanleg door een jaarlijkse
bijdrage, waarmee u ook betaald voor
het onderhoud van de parkeerplaats.

U dient veranderingen zoals een ander
kenteken een verhuizing of opheffing te
melden bij de gemeente. Voor de aanleg
een gehandicaptenparkeerplaats moet het
college van B en W een verkeers-besluit
nemen. Dit kan 11 weken duren.
Meenemen:
U kunt uw aanvraag ook doen in het
Stadskantoor. U moet hiervoor een
afspraak maken. De volgende zaken
neemt u mee:
•
•
•
•
•

uw identiteitsbewijs (paspoort, IDkaart of rijbewijs)
rijbewijs
kentekenbewijs
gehandicaptenparkeerkaart
parkeervergunning (als u woont
binnen het gebied betaald parkeren)

De kosten bedragen € 30 per jaar.
Aanvragen: Telefoon: 14 077
Bezoekadres: Hanzeplaats 1 Venlo of kijk
op www.gemeentevenlo.nl onder:
Parkeren, verkeer en vervoer.
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Rectificatie
In onze nieuwsbrief van oktober 2017
hebben wij bij het artikel
keukentafelgesprek de indruk gewekt
dat voor een maatwerkvoorziening
voor een “klein aantal” voorzieningen
een eigen bijdrage betaald moet
worden. Dat klopt niet. Voor de
meeste maatwerkvoorzieningen dient
een eigen bijdrage betaald te worden.
De eigen bijdragen is afhankelijk van
uw inkomen en vermogen

Boekendienst aan huis

A

ls je wat ouder wordt of je krijgt

met beperkingen te maken dan kan
het zijn dat je van een oude liefde
met veel verdriet afscheid moet
nemen, zoals van lezen en luisteren. Wij
keken eens rond in de bibliotheek in Venlo
en wat blijkt er is veel mogelijk als je een
beperking krijgt of als je ouder wordt en
niet meer zo mobiel bent om zelf naar de
bibliotheek gaan.
Misschien zoekt u wel een nieuwe
bezigheid nu u wat ouder wordt. Er wordt
rekening met uw voorkeur gehouden
en….. de service is gratis maar u moet wel
lid van de Bieb zijn.
Binnen de bibliotheek in Venlo is een
zo genaamde ZorgBieb.
Ook als u niet meer zelf naar de
bibliotheek kunt komen, dan komen de
boeken naar u toe. Vrijwilligers zorgen
ervoor dat uw keuze thuis bezorgt wordt
en komen die ook weer bij u ophalen.
U maakt dan gebruik van de Boekendienst

aan Huis.
Alles wat de
bibliotheek
heeft, is ook
beschikbaar
voor u als
lezer van
Boekendienst aan Huis. Er is een grote
collectie streek- en familieromans,
romantische boeken, historische romans,
literatuur en detectives, luisterboeken
grootletterboeken, daisyroms en e-books.
Boeken over handwerken, natuur of
kunst. Liefhebbers van film en muziek
kunnen kiezen uit duizenden dvd's en
cd's. Elk verzoek wordt van tevoren
afgesproken. Je moet wel alles al gelezen
hebben, wil daar niets voor u tussen
zitten.
Passend Lezen
Bent u blind, slechtziend of dyslectisch? of
heeft u een andere beperking waardoor u
niet of moeilijk leest? Dan zijn er
verschillende mogelijkheden, waardoor u
toch heerlijk kunt genieten van een goed
boek, dvd of cd.
U kunt lid worden van Bibliotheekservice.
Via deze betaalde dienst heeft u toegang
tot zo'n 75.000 Daisy-cd's, kun je 45.000
boektitels streamen, heeft u toegang tot
gesproken en luisterboeken, 175 kranten
en tijdschriften, brailletitels en
hoorspelen.
Nieuwsgierig geworden of wilt u meer
weten, neem dan contact op met:
Connie de Beukelaer Consulent Ouderen
Telefoon: 077-351 24 46
E-mail: cdebeukelaer@bibliotheekvenlo.nl
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Op zoek naar vrijwilligers
voor verschillende
werkzaamheden
In de huizen van de wijk in het
stadsdeel Blerick is men op zoek
naar mensen die op vrijwillige
basis, werkzaamheden willen
verrichten. Zij zoeken o.a.:
Vrijwilliger informatie en
advies en dan speciaal voor de
huisbezoeken bij 75 jarigen.
De seniorenbezoeker: bezoekt
mensen die de leeftijd van 75 jaar
bereiken. Hij of zij informeert
mensen tijdens een huisbezoek
over zorg, welzijn, wonen en
vervoer. Voor dat u begint, krijgt
u een opleiding
Vrijwilliger die een taalpunt
kan bemensen.
In Blerick willen we graag op
dinsdagochtend met een taalpunt
starten. Hier kan iedereen met
een taal- digitale - of rekenvraag
langskomen. Je kunt er informatie
of advies krijgen over taal- rekenen computercursussen of over
programma's op de computer
waar je ook zelf mee aan de slag
kunt. We zoeken dan ook iemand
die alles wil weten op dit gebied,
sociaal vaardig is en bereid is
mensen hierbij te helpen.

met elkaar in contact, zowel via
www.utdorp.nl als daarbuiten.
Dat kan gewoon op straat zijn,
maar ook via sociaal media. In
onze rol als Buurtverbinders
stimuleren we buurtbewoners,
organisaties en bedrijven gebruik
te maken van de vele
mogelijkheden die utdorp.nl biedt
om vooral zelf berichten te
plaatsen. Daarnaast houden we
ook een oogje in het zeil. Wij
doen dit vrijwillig omdat we
allemaal graag in deze wijk wonen
en een bijdrage willen leveren aan
het nog leuker en aangenamer
maken van de wijk. We geloven
er ook in dat er zo een sociale
kaart ontstaat waarmee mensen
dingen makkelijk zelf, met en
voor elkaar, kunnen regelen. Kijk
eens op www.utdorp.nl
Heeft u nog vragen of wilt u zich
aanmelden. Neem dan contact op
met: Judith Pelzer begeleider
informatie en advies werkdagen:
maandag, dinsdag en
donderdagochtend
tel: 06-52669374

Tenslotte zoeken we nog een
Buurtverbinder vrijwilliger
Ter info:
Buurtverbinders zijn vrijwilligers
die er voor zorgen dat iedereen in
de buurt of de wijk met dit
platform uit de voeten kan. Maar,
nóg belangrijker: Buurtverbinders
brengen mensen
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Gespot

Wil je je zelf eens een keertje

Foto Peter Konings

verwennen, ga je naar de markt.
Daar was je gulden immers een
daalder waard. Kom je op de
markt, heeft de kraamhouder zijn
tent op de stoep gezet.
Je kunt wel iets kopen, maar
zelfstandig iets uitzoeken is er
niet bij. Hoe kom je met je
rollator of scootmobiel nu op de
stoep? Kraamhouder; denk in het
vervolg ook aan je klant met een
beperking. Ook daaraan kun je
geld verdienen.

Afscheid van Ramon Testroote
Begin 2016 is Ramon Testroote als voorzitter van de GRV benoemd.
Vanwege de perikelen omtrent de kosten van de zorg in de gemeente
Venlo stelde hij in juni het bestuur voor, tijdelijk terug te treden.
Dit om de handen vrij te hebben ingeval hij als ex-wethouder persoonlijk
daarbij zou worden betrokken én om de GRV te vrijwaren van eventuele
schade daardoor.
Het bestuur gaf hem die mogelijkheid. Zo kreeg hij meer ruimte om voor
zijn privé belangen te zorgen.
Op 27 oktober heeft Ramon het bestuur laten weten dat hij per 15
december 2017 benoemd is tot directeur-bestuurder van Moveoo.
Dientengevolge heeft hij besloten om niet meer terug te keren in het
bestuur van de GRV.
We wensen hem in zijn nieuwe functie erg veel succes en danken hem
voor de inzet als voorzitter van de GRV.
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