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Peter Konings ridder in de Orde
van Oranje-Nassau
Op 26 april werd Peter Konings gedecoreerd
tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Peter kwam in 1998 vanuit de
Gehandicaptenraad Tegelen naar de
Gehandicaptenraad Venlo toen deze twee
organisaties samen gingen. Peter heeft zich
altijd intensief ingezet voor de
toegankelijkheid voor mensen met een
beperking.
In 2012 had hij een groot aandeel in het
organiseren van een toegankelijke Floriade.
Vanaf 2005 is hij lid van de Adviesraad
Sociaal Domein dat het gemeentebestuur
adviseert op gebied van Wonen, Welzijn,
Zorg, Jeugdzaken, Sport, Werk en Inkomen.
Peter beoordeelt ook tekeningen van door de
gemeente te bouwen projecten o.a. het
stadskantoor op bereikbaarheid,
toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB). Ook
was hij een groot aanjager voor wat betreft
de
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toegankelijkheid en bruikbaarheid van de bushaltes in
Limburg. Verder was hij adviseur voor de provincie wat
betreft BTB en gaf hij over dit onderwerp cursussen. Peter
was tevens initiator van de website Toegankelijk Venlo
waar mensen met een beperking kunnen zien of het gebouwen of locaties die zij willen
bezoeken, voor hun toegankelijk zijn. In juni 2017 kreeg Peter de
vrijwilligersonderscheiding van de gemeente Venlo. Peter, je heb het verdiend ! Van harte
gefeliciteerd met deze onderscheiding.
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Geen pensioen werkende gehandicapte'
Kabinetsvoorstel
Gehandicapte werknemers die werken, bouwen vanaf volgend jaar geen pensioen
meer op. Dat levert de overheid in totaal 500 miljoen euro op. Met dat geld wordt
extra werk voor gehandicapten betaald. Dit stelt Tamara van Ark (VVD),
staatssecretaris van Sociale Zaken voor aan de Tweede Kamer. Komend najaar volgt
een wetsvoorstel dat volgend jaar juli van kracht moet worden voor gehandicapten
die daarna aan het werk gaan. Van Ark vindt dat het voorstel 'eenvoudiger'.
'eenduidiger' en ‘goedkoper’ is voor werkgevers. De gehandicapten verliezen hun
pensioenaanspraak omdat werkgevers hen onder het minimumloon mogen gaan
betalen. Dat raakt niet hun maandelijkse inkomsten, omdat zij van de gemeente een
aanvulling tot het minimumloon kunnen krijgen. Over het lage loon en over de
uitkering bouwen ze echter geen pensioen op. Nu is dat nog wel het geval. In de
nieuwe wet krijgen gehandicapte werknemers die straks een baan vinden loon naar
productie. Hebben zij vermogen of een partner die werkzaam is, dan krijgen zij geen
aanvulling tot het minimumloon.

Parkeerabonnement voor mantelszorgers
Woont u binnen een zone betaald parkeren in Venlo en bent u afhankelijk van mantelzorg,
of bent u mantelzorger van iemand die woont binnen een zone betaald parkeren? U kunt
via Proteion Welzijn een parkeer abonnement aanvragen voor de mantelzorger.
Aanvraagformulier parkeerabonnement mantelzorger (PDF, 59.9 KB)
Aanvragen: U stuurt het ingevulde formulier naar Proteion Welzijn; het e-mailadres is
info@proteion.nl.
Proteion Welzijn beoordeelt of er sprake is van mantelzorg. U moet voldoen aan één van
de volgende situaties:




U heeft een geldige WMO /AWBZ indicatie. U heeft met het sociale wijkteam een
leef/zorgplan opgesteld waar de mantelzorg een onderdeel van is.
U heeft een verklaring van de huisarts waaruit blijkt dat mantelzorg nodig is.
Proteion Welzijn vult het formulier aan met haar advies en stuurt dit door naar de
gemeente. De gemeente neemt een besluit over het verstrekken van het
abonnement. Informatie telefoon: 088-850 00 00

Mantelzorgwaardering 2018
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Bent u mantelzorger en woont uw zorgvrager in de gemeente Venlo? Bent u al minimaal 3
maanden mantelzorger en dat minimaal 4 uur per week? Dan komt u mogelijk in
aanmerking voor de Mantelzorgwaardering van de Gemeente Venlo. De waardering
bestaat uit mantelzorgvouchers en een mantelzorgpas. U kunt zich hiervoor aanmelden
van 1 januari tot 31 december 2018 via www.venlo.nl/mantelzorg deze website staan ook
de voorwaarden en meest gestelde vragen.
Let op: U meldt zich 1 keer per kalenderjaar aan.
Het Steunpunt Mantelzorg verzamelt en screent
de aanmeldingen in opdracht van de gemeente
Venlo. Op dit moment is nog niet bekend wanneer
u de mantelzorgwaardering kunt ophalen, maar
na aanmelding wordt u op de hoogte gehouden.
Hebt u het naast afgebeelde pasje? Dan hebt
u de mantelzorgwaardering 2017 ontvangen.
Meldt u nu aan voor de waardering 2018.
houden. Het wordt toch wel eens tijd dat
daar zorgvuldiger mee wordt omgegaan.
Immers er zullen op korte termijn meer
Gespot
van deze hulpmiddelen komen.
Er komen steeds meer scootmobielen,
rolstoelen en rollators in het straatbeeld.
Vaak zie je dat de openbare ruimte daar
nog lang niet altijd op is ingericht of dat
ontwikkelaars daar geen rekening mee

Mensen worden steeds ouder en moeten
langer thuis blijven wonen. Natuurlijk is
het niet altijd mogelijk alles toegankelijk
te maken of te houden. Soms zijn wegen
te smal om een fatsoenlijke stoep aan te
leggen. Als dat het geval is, werp dan in
elk geval niet nog meer barricades op en
zorg voor een veilige route. Het is niet fijn
als mensen moeten omkeren omdat ze
niet verder kunnen. Dat vinden “gezonde”
mensen ook niet leuk.

Recht op helder besluit van gemeente
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Een sterkere rechtspositie en onafhankelijke cliëntondersteuning zijn van belang
voor passende zorg en ondersteuning. In een brief aan de Tweede Kamer vragen
Per saldo en Ieder(in) aandacht voor deze twee punten. De rechtspositie van
zorgvragers dreigt te verzwakken omdat gemeenten steeds vaker werken met
‘beschikkingsarme’ indicaties.

“Beschikkingsarm” betekent dat er geen beschikking of
besluit wordt afgegeven door de gemeente voor de hulp en
ondersteuning die nodig is. De hulpvrager wordt dan
meteen door de gemeente doorverwezen naar een
zorgverlener. Te vaak wordt dan zorg geboden vanuit
algemene voorzieningen die niet passend is bij de
ingewikkelde hulpvraag en behoeften van de hulpvrager.

In strijd met bestuursrecht
De rechtspositie van mensen wordt hiermee uitgehold. Zonder deugdelijke beschikking is
het niet mogelijk bezwaar te maken tegen toegekende hulp’. Zorgelijk is ook dat de VNG,
de koepelorganisatie van de gemeenten, initiatieven voor dit beschikkingsarm indiceren
ondersteunt. Gemeenten handelen in strijd met de Algemene wet bestuursrecht ( Awb ).
Als je wat vraagt aan de overheid, heb je recht op een helder, tijdig en juridisch deugdelijk
antwoord.’
Wmo en Jeugdwet
In de brief vragen de genoemde organisaties hoe de minister en de Tweede Kamer
aankijken tegen deze werkwijze van sommige gemeenten. Gemeenten hebben niet de
mogelijkheid om naar eigen believen invulling te geven aan de rechtszekerheid binnen de
Wmo en Jeugdwet.

Verandering aanvraag NS Reisassistientie (AVG)
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Vanaf 5 juni kunt u NS Reisassistentie óók aanvragen via de Reisplanner Xtra app op
uw smartphone of tablet en kunt u tijdens uw reis via de app met één druk op de
knop contact met de NS opnemen.
Daarnaast verandert het online boeken én bied de NS de mogelijkheid om al eerder dan 1 uur
na boeking te reizen, als de capaciteit dat toelaat. Met deze nieuwe manieren van boeken wil de
NS haar service verder verbeteren. De komende maanden breidt de NS de opties en functies
verder uit.

Wat moet u weten?



De huidige site: avg@ns.nl is per 5 juni jl. vervallen en vervangen door
ns.nl/reisassistentie.
U heeft Mijn NS-account nodig. Hebt u deze al, dan kunt u deze gebruikers en
hoeft u verder niets te doen. U heeft nog geen Mijn NS-account? Ga dan naar
NS.nl/mijnns en vraag dit meteen aan. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen
van Mijn NS-account? Bel dan met 030 – 751 51 55, de NS helpt u graag
verder

Met uw NS-account boekt u uw reisassistentie als volgt:
 via ns/reisassistentie
Log in met uw Mijn NS-account, vul uw reisassistentieprofiel in en boek uw treinreis
met reisassistentie.
 Nieuw: via de gratis Reisplanner Xtra app.
 Download of installeer de laatste update van de gratis Reisplanner Xtra app op uw
smartphone of tablet. Meldt u aan met uw NS-account, en zorg dat u vooraf via 030235 78 22 of via NS.nl/reisassistentieprofiel heeft aangemaakt.
Telefonisch boeken blijf mogelijk via 030-235 78 22. Dit verandert niet.

Adviesraad Sociaal Domein
Vanaf het begin van het ontstaan van de Adviesraad sociaal domein heeft Peter Konings
namens de Gehandicaptenraad Venlo (GRV) hier zitting in genomen. Nu gaat Peter
verhuizen naar elders en kan hij geen lid meer zijn van deze adviesraad. De GRV ging op
zoek naar een vervanger en heeft deze gevonden in de persoon van Peter Michels. Het
bezetten van deze zetel is erg belangrijk zodat de stem van de GRV hier en hierdoor haar
achterban, gehoord wordt. De Adviesraad sociaal domein adviseert het college over het
gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein o.a. over de Participatiewet,
Wmo en Jeugdwet. Rest ons Peter Konings van harte te bedanken voor zijn inzet in de
adviesraad en wensen hem veel goeds voor de toekomst en Peter Michels veel succes met
zijn nieuwe functie.
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Een dagje vissen
Mensen met een beperking willen ook wel eens een dagje gaan vissen. Voor hun zijn de
mogelijkheden echter beperkt. Vissen in de Maas is een riskante onderneming. Vaak is het
water voor deze mensen slecht of zelfs gevaarlijk toegankelijk. Wij hebben in de omgeving
van Venlo gekeken of er vijvers zijn die toegankelijk zijn. Je moet nogal goed zoeken.
Mocht u gaan vissen, zorg dat u dan in het bezit bent van een (dag) vergunning van de
eigenaar van een visvijver.
In Tegelen kwamen wij uit bij de visvijver van vis club “HSV
De Maashoek”. Zij hebben een vijver vlak aan de Duitse grens
genaamd de Wambachgroeve. Hier is een goed toegankelijk
vissteiger. Aangezien het een voormalige groeve is, moet je
wel vier meter omlaag. Dit is met een auto of scootmobiel goed
mogelijk. Met je scootmobiel of rolstoel kun je makkelijk
rondom de visvijver, rijden. Er zijn hier geen toilet of
schuilvoorzieningen. Info: Ton Regeer 077-3733393
In Lomm ligt de prachtige visvijver van vis club “ HSV de
Karper” aan De Bosberg. Je kunt prima rond de vijver rijden
en er zijn twee ruime vissteigers. Je kunt er bij regen schuilen
en als de mensen van de vis club aanwezig zijn is ook het
invalidentoilet open. Langs de waterkant staan diverse banken
waar men kan uitrusten of genieten van het aanzicht. Info:
Henk Deenen tel: 077-4732853 of 0621807477
In Blerick ligt visvijver Zaarderheiken van “HSV de Meun”.
Deze vijver ligt nogal ver van de bewoonde wereld (via
Zaarderweg te bereiken). Er zijn hier twee vijvers waarvan een
met een vissteiger. De vissteiger ligt ca.10 meter vanaf de
parkeerplaats en goed bereikbaar. Er is geen
schuilgelegenheid. Rondom de vijver rijden met een
scootmobiel of rolstoel is niet mogelijk. Info: T. Gordebeke
077-3827881
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In Arcen ligt visvijver t’ Grenswater van” HSV De Brasem”. Deze is te bereiken via de
Dorperheideweg en dan na ca. 1.5 KM zie je rechts van de weg
een blauw bord met Visvijver t’ grenswater. Na 35 meter zie je
links het water liggen met vooraan de vissteiger. Je kunt tot
aan de vissteiger met scootmobiel of rolstoel komen. Het is niet
mogelijk verder langs de visvijver te rijden met scootmobiel of
rolstoel. Info: I-punt Hotel Arcen Raadhuisplein 6 Arcen.

Informatiemiddag 7 april 2018

Toch wel nerveus ging ik op 7 april jl. richting de Vilgaard.
Alles was weliswaar geregeld, maar helaas waren er minder standhouders aangemeld dan
andere jaren. Weliswaar om verklaarbare redenen, maar toch jammer natuurlijk.
We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd reclame te maken, maar het Dagblad
voor Noord-Limburg en de weekbladen hebben er helaas geen aandacht aan besteed.
Omroep Venlo heeft er wel aandacht aan besteed maar vermeldde zij de verkeerde datum.
Dus het zat niet mee.
De gemeente Venlo heeft meer uitnodigingen verstuurd dan jaren (ook de mensen van
Venlo-Oost hebben een uitnodiging ontvangen). We hebben alle wijkraden en huizen van
de wijk gevraagd aandacht te besteden aan onze informatiemiddag en we hebben een
facebook pagina aangemaakt. Hopelijk waren deze acties voldoende geweest om veel
mensen naar Velden te trekken.
Het was een prachtige eerste lente dag. Dit zou kunnen betekenen dat veel mensen naar
Velden kwamen, maar het kon ook betekenen dat de mensen niet binnen wilde zitten en
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een lekker terrasje wilde pakken of met hun scootmobiel of fiets erop wilde trekken.
Helaas was dit laatste het geval.
Er kwamen maar 68 bezoekers.
Ondanks het erg tegenvallende aantal belangstellenden bleven de standhouders positief en
hebben we van diverse bezoekers gehoord dat ze het zeker de moeite waard vonden.

Het organisatiecomité bestaande uit Paul Cox van de gemeente Venlo, Nico Schrömbgens,
Louis Roodbeen en Dorothé Dael vragen zich af of het organiseren van een dergelijke
informatiemiddag nog wel van deze tijd is? Bijna alle informatie is op internet te vinden of
is verkrijgbaar via de Huizen van de Wijk en de Gemeente.
Wij willen ons dan ook graag in overleg met het bestuur beraden of we verder gaan en hoe
we dan verder gaan.
Heeft iemand van jullie suggesties……….DAN HOREN WIJ DIT HEEL GRAAG!
Namens de Commissie Infomiddag, Dorothé Dael
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Recordaantal vragen en meldingen over discriminatie bij
College voor de rechten van de mens
Het aantal vragen en meldingen over discriminatie bij het College voor de Rechten van de
Mens is in 2017 met ruim een derde gestegen. Opvallend is dat mensen met een handicap
of chronische ziekte zich steeds vaker melden met een vermoeden van discriminatie: 22%
van de meldingen gaat hierover. Van de 4.259 meldingen gaat 35% over
zwangerschapsdiscriminatie. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatiezaken 2017.
Mensen met een beperking of chronische ziekte die een vermoeden van discriminatie
hebben, melden zich steeds vaker bij het College. Zij beroepen zich hierbij op het VNverdrag handicap, dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd. Sinds de ratificatie kunnen
mensen met een beperking behalve discriminatie op het gebied van wonen, onderwijs en
werk, ook discriminatie bij de toegang tot goederen en diensten bij het College melden.
Voorbeelden daarvan zijn toegang tot horecavoorzieningen en musea, maar ook
toegankelijkheid van openbaar vervoer en het afsluiten van verzekeringen vallen
hieronder. Steeds vaker melden mensen discriminatie op grond van handicap of
chronische ziekte zich bij het College: in 2017 810 keer.
Discriminatie melden: Het College blijft streven naar het verwezenlijken van
mensenrechten in Nederland. Gelijke behandeling is daar een belangrijk onderdeel van.
Het melden van discriminatie is hierbij essentieel. Iedereen die zich gediscrimineerd voelt,
kan het College vragen zijn of haar discriminatieklacht te onderzoeken en hierover een
oordeel te geven. Het verzoek moet gaan over werk of het aanbieden van goederen en
diensten, zoals onderwijs, wonen, uitgaan, zorg, financiële dienstverlening, vervoer of
sociale bescherming. Daarnaast moet het verzoek betrekking hebben op één van de ‘nondiscriminatiegronden’ uit de gelijke behandelingswetgeving. Dat zijn gronden waarop niet
gediscrimineerd mag worden: ras, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, seksuele
gerichtheid, politieke overtuiging, godsdienst en levensovertuiging, leeftijd, handicap of
chronische ziekte, arbeidsduur en het hebben van een vast of tijdelijk contract. In 2017
werd 416 keer om een oordeel gevraagd, bij een vermoeden van discriminatie. Uiteindelijk
oordeelde het College 161 keer, waarvan in 48% van de gevallen dat sprake was van
discriminatie.
Dat melden bij het College zin heeft, blijkt uit het hoge opvolgingspercentage van 87%.
Verwerende partijen zijn ook zonder dat zij daartoe juridisch verplicht zijn, bereid om
maatregelen te treffen aan de hand van een oordeel van het College. Maatregelen die
individueel en structureel van aard zijn: zo wordt de kans op discriminatie in de toekomst
kleiner.
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De mooiste tijd van het jaar is weer begonnen.
Geniet ervan.
Een fijne vakantie en gezond weer terug.
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