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Nieuws van redactie
2021, weer een jaar waarin Covid voor ieder op zijn
of haar eigen manier een grote rol speelde. Voor de
een qua gezondheid, voor de ander vanwege kleine
of grote praktische problemen en voor een aantal van
ons helaas zelfs een combinatie van beiden. Ook
binnen het team van de GRV was het door de steeds
wisselende situatie vaak lastig in actie te komen
zoals we dat eigenlijk zouden willen. Toch was van
stilstand gelukkig allerminst sprake, zodat we door
middel van deze nieuwsbrief een aantal interessante
berichten onder jullie virtuele kerstboom neer kunnen
leggen. Zo hield de GRV ook dit jaar weer een vinger
aan de pols waar het gaat om de toegankelijkheid
voor mensen met een beperking, vragen we in dit
verband ook jullie aandacht voor een ludieke maar
hierdoor niet minder belangrijke actie en blijkt
afhankelijkheid van een elektrische rolstoel een tocht
door Europa niet in de weg te staan. Verder werd op
10 november door de gemeente een belangrijk
manifest ondertekend en vragen we met trots jullie
aandacht voor het media optreden van een van onze
GRV leden. Vragen, opmerkingen of suggesties naar
aanleiding van deze nieuwsbrief zijn ook nu weer van
harte welkom op ons e-mail adres:

@grv_jong
GRV Jong
Redactie

Marc Marcelissen en
IwanTijssen
suggesties en of, opmerkingen
Mail:nieuwsbrief@grv-venlo.nl

nieuwsbrief@grv-venlo.nl
Naast een hoop leesplezier willen wij iedereen
natuurlijk ook hele fijne feestdagen en bovenal een
goede gezondheid toewensen!
Met vriendelijke groet en tot in 2022,
Iwan Tijssen en Marc Marcelissen

Het jaar is heel anders verlopen dan dat
eenieder van ons van tevoren had gedacht
Door: Henk (bestuur)
Ik begin weer met diezelfde zin als in 2020 :
Alles zou anders verlopen in 2021 werd ons beloofd, we prikken ons uit de
crisis was de boodschap, maar het was weer anders. Het werd blijf thuis,
anderhalve meter enz. enz. De val van het kabinet, nieuwe verkiezingen,
dus al met al een bewogen jaar.
Voor het bestuur moest er weer digitaal vergaderd worden, overleggen
met de gemeente Venlo waren weer digitaal. In de zomertijd ging het
weer iets beter, we mochten weer meer zonder beperkingen.
Gelukkig kon de Jaarvergadering wel fysiek doorgaan, maar ook hier
konden of wilden veel vrijwilligers niet aanwezig zijn, allemaal met hun
zeer gegronde redenen.
Tot nu toch een triest jaar, alweer geen vrijwilligersmiddag, zie ik jullie
denken.
Maar er is veel bereikt. De lancering van de gele kaart waar wij als
gehandicaptenraad Venlo wat aandacht vragen om een beetje rekening te
houden met mensen met een beperking, blinden en slechtziende maar ook
moeders met een kinderwagen en ouderen met een rollator.
Het onder de aandacht brengen van een XXL toilet in de binnenstad bij de
wethouder. Er is begonnen na talloze overleggen voor de opbouw van de
website www.toegankelijkLimburg.nl en met het overzetten van de data
van ToegankelijkVenlo.nl naar toegankelijkLimburg.nl van de FGL.
In november is het Manifest “Iedereen doet mee” ondertekend door de
voorzitter van de raadswerkgroep Inclusie een A dossier van de gemeente
Venlo, wethouder Schatterjé van de gemeente Venlo en de
gehandicaptenraad Venlo. In ’t Raodhoes waren diverse lezingen en een
mini-infomarkt. De toegankelijkheid van het gemeentekantoor, het
museumkwartier ook daar werd de GRV bij gevraagd, en met het succes
van onze toegankelijkheidsman werd er ook naar geluisterd. Kortom we
doen op veel vlakken mee. We hebben niet stilgezeten, maar er blijft nog
genoeg te doen voor mensen met een beperking in Venlo. Nu is het weer
de tijd van Kerst en Nieuwjaar en weer verloopt het weer anders dat
eenieder had gedacht.

Ik heb een wens voor iedereen,
een mooie kerst met lieve mensen om je heen
Mensen die van je houden om wie je bent,
en in wie je misschien een stukje van jezelf herkent.
Geef niet op, hou vol. Ieder speelt hierin zijn eigen rol.
Heb lief en houd moed. Geloof mij, alles komt weer goed.
Namens het bestuur van de gehandicaptenraad Venlo (GRV-Venlo)
Henk van Lijpzigh (Vice Voorzitter)

Prettige Feestdagen en een gezond 2022

Een toegankelijk Venlo voor iedereen door iedereen.
Door Marc ; (RED)
Het begrip Toegankelijkheid, voor de een overwegend een ver van mijn
bed show, voor de ander bijna dagelijkse kost.
Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer
een functiebeperking het iemand moeilijker en
soms zelfs onmogelijk maakt als ieder ander
overal te gaan en staan waar hij of zij zelf
graag zou willen. Denk maar eens aan iemand
die slecht of helemaal niet meer kan lopen, of
degene die door blind- of slechtziendheid zijn of haar ogen niet zomaar
kan gebruiken om de weg te vinden. Voor deze mensen is het extra
belangrijk dat ze, zonder al teveel letterlijke en figuurlijke drempels te
hoeven overwinnen, op een gelijkwaardige manier gebruik van de
openbare ruimte kunnen maken.

Met de vraag in het achterhoofd hoe
het nu in de praktijk met de
toegankelijkheid in de binnenstad van
Venlo is gesteld, werd op 21 juli van dit
jaar een zogeheten voetgangersschouw
gepland. Hierbij ging een aantal leden
van de GRV, samen met een
medewerker van Venlo Partners, op
pad langs verschillende mogelijke knelpunten voor mensen met een
functiebeperking. Mooi in theorie, maar soms ietsje anders in de praktijk
In de binnenstad van Venlo zijn zowel binnen als buiten gebouwen
voorzieningen aangebracht voor mensen met een functiebeperking.
Hartstikke mooi, maar al wandelend en rijdend kwamen we toch een
aantal punten van aandacht tegen.

Zo zijn er de zogeheten geleidelijnen, geribbelde stroken die blinde en
slechtziende personen kunnen gebruiken om zich in open ruimten zoals
brede straten of pleinen toch te kunnen oriënteren. In de praktijk blijken
veel mensen helaas nog steeds onbekend met deze lijnen, waardoor er
gedachteloos fietsen, terrasjes en andere zaken op of vlak naast worden
geplaatst. Deze situatie kan ervoor zorgen dat iemand juist zijn of haar
oriëntatie verliest of in het ergste geval zelfs akelig in botsing met deze
obstakels komt. Ook stoppen sommige lijnen plotseling op een wat
onlogisch punt, zonder dat er een stoeprand, gevel of iets anders is dat de
gebruiker kan volgen om op een veilige manier de weg te kunnen vinden.
Hoe dan verder van A naar B?

Ook degenen met rolstoel, rollator of scootmobiel botsten, naast de soms
erg smalle of door spullen versperde looppaden, ook tegen een aantal
andere lastige situaties op. Zo was er een invaliden parkeerplaats die
weliswaar zo staat aangeduid, maar in de praktijk niet aan de hiervoor
geldende regels voldoet. Denk hierbij aan de grootte van de
parkeerplaats en aan de ruimte rond de auto die de gebruiker nodig heeft
om er op een veilige manier met een rolstoel in of uit te kunnen komen.
Natuurlijk heel vervelend wanneer je hier op het laatste moment pas
achter komt en niet zomaar een geschikte

parkeerplaats weet te vinden. Verder was er een parkeergarage waar je
als rolstoelgebruiker alleen via een bepaalde ingang naar binnen kon,
tenminste wanneer je de naar buiten draaiende deur zelf open zou
kunnen trekken.
Tenslotte nog een invalidentoilet (XXLtoilet) waarbij je in beginsel niet de
aller hoogste nood moest hebben, omdat het behoorlijk achterin een
gebouw bleek te liggen en pas na enig zoekwerk en het gebruik van een
kleine lift uiteindelijk was bereikt. Hoe fijn zou het zijn wanneer er in
Venlo ook een centraal gelegen invaliden toilet kon komen, zodat ook die
boodschap voor iedereen met even weinig drempels te doen valt?

Bewustwording, de belangrijkste stap op weg naar werkelijke
toegankelijkheid Heel wat meters wandelen en rijden verder keken we
terug op een vruchtbare middag waarin op een prettige manier ervaringen
konden worden uitgewisseld. Vanuit de GRV hopen we ook komend jaar
weer partijen hierbij te kunnen betrekken, zodat knelpunten uiteindelijk
op de juiste manier kunnen worden opgelost.
Duidelijk bleek in ieder geval hoe belangrijk het is dat zowel bij het tot
stand komen van gebouwen en openbare ruimte, het aanbrengen van
noodzakelijke voorzieningen en het gebruik hiervan in de praktijk goed
overleg en bewustwording bij zoveel mogelijk mensen een grote rol
spelen. Er is nog veel werk te doen en hierbij hebben we ieders hulp op
welke manier dan ook heel hard nodig. Draag jij ook jouw eigen steentje
bij aan een nog toegankelijker Venlo voor iedereen? Dan komt hopelijk
ooit de dag dat niemand hier letterlijk en figuurlijk meer bij stil hoeft te
staan.

In de spotlights GRV lid Gwen van Rosmalen
Live won’t wait, een ware uitspraak waarmee ons sportieve GRV lid Gwen
van Rosmalen stilletjes aan met recht een bekendheid begint te worden.
Want ondanks haar grote glimlach heeft het Gwen de afgelopen 11 jaar
absoluut niet meegezeten.
Op 15 december deed zij hierover op haar eigen openhartige manier haar
verhaal in het L1 programma Óngerwaeg. Voor wie de uitzending gemist
heeft, kijk en luister hem zeker terug via de link onderaan dit artikel.
Gwen, wij zijn trots op jou!

Screenshot Gwen Óngerwaeg

Link Video Óngerwaeg Gwen

Houd de stoep vrij
Door Marc, (red)

Iedereen kent het wel. Je wandelt over de stoep of ander voetpad, maar
zult toch even langs die verkeerd geparkeerde auto, fiets of kliko moeten.
Zo gedaan zullen velen vast denken, maar niets is minder waar. Wat
bijvoorbeeld te doen wanneer je met je kinderwagen of rolstoel wil
passeren maar zelfs door een hoge afstap noodzakelijkerwijs het fietspad
of rijbaan hiervoor niet kunt gebruiken?
Dan zijn er nog degenen met een visuele beperking die, wanneer er
plotseling spullen op de looproute staan, pijnlijk met deze obstakels in
botsing kunnen komen. Ook is het, door letterlijk gebrek aan overzicht,
mogelijk dat zij de oriëntatie kwijtraken en grote risico’s moeten nemen
omdat ze via een fietspad of rijbaan de weg moeten vervolgen.

Natuurlijk zijn we allemaal mensen en zal het blokkeren van de stoep of
andere looproute vaak uit onwetendheid plaatsvinden.
Om mensen hier toch meer bewust van te maken, is de GRV in september
dit jaar gestart met de ludieke actie:

Houd de stoep vrij!

Met dit doel zijn zogenaamde gele kaarten gedrukt waarop mensen wordt
gevraagd de stoep vrij te houden. Ook staan er verschillende
afbeeldingen op die duidelijk moeten maken waarom het zo belangrijk is
routes obstakelvrij te krijgen. Deze kaarten kunnen vervolgens
bijvoorbeeld aan verkeerd geparkeerde fietsen,

onhandig geplaatste vuilnisbakken of andere zaken worden gehangen
zodat er op dit gebied hopelijk iets meer bewustwording bij hun
gebruikers zal ontstaan.
Ook interesse in deze kaart? Neem dan contact op met de GRV. Zie voor
gegevens de colofon van deze nieuwsbrief of onze website:
www.grv-venlo.nl

De GRV Ondertekend het manifest “iedereen
doet mee”
Op 10 november tekende GRV Toegankelijk Venlo(vicevoorzitter Henk van
Lijpzigh), samen met de Raadswerkgroep Inclusiviteit (Voorzitter Helma
van de Leeuw) en de gemeente Venlo(wethouder Frans Schatterjé) het
Manifest Iedereen doet mee de plaatselijke uitvoering aan het VN-Verdrag
‘Handicap’

Ondertekend exemplaar
“Iedereen doet mee”

Figuur 1 Aan tafel GRV Toegankelijk Venlo met de Raadswerkgroep Inclusiviteit en
de gemeente Venlo

Op 10 november tekende
GRV Toegankelijk
Venlo(vicevoorzitter Henk
van Lijpzigh), samen met
de Raadswerkgroep
Inclusiviteit (Voorzitter
Helma van de Leeuw) en
de gemeente
Venlo(wethouder Frans
Schatterjé) het Manifest
Iedereen doet mee de
plaatselijke uitvoering
aan het VN-Verdrag
‘Handicap’

Met Gastspreker Rick Brink (oud-minister van
Gehandicaptenzaken) die een zeer boeiende workshop
gaf over leven en werken met een beperking. Verder
waren er interessante workshops, een informatie en
netwerkmarkt, lekkere hapjes en een drankje voor de
aanwezigen

Figuur 2 Rick Brink

Maar met het ondertekenen zijn wij als GRV er nog niet, dit is een
beginpunt. Dus er is werk aan de winkel. De GRV moet blijven werken
aan de bewustwording van iedereen in Venlo op gebied van
toegankelijkheid.
Er zijn wel dingen voor elkaar
gekregen zoals de blauwe tegel
bij de blindengeleidelijn in de
binnenstad, de toegankelijkheid
van het stadskantoor in Venlo,
de betrokkenheid bij de
toegankelijkheid van het
museumkwartier. Er wordt ons
Figuur 3 de blauwe tegel: Houd de lijn vrij
gevraagd over het project “De
Vier Paardjes” na te denken,
maar ook bij Mout wordt onze
toegankelijkheidsman gevraagd
om mee te denken
Wij zijn als ervaringsdeskundigen betrokken geweest bij een tweetal
schouws door de binnenstad waarbij gekeken werd naar plekken waar
het een heel stuk beter zou kunnen. Wij snappen echt wel dat niet alles
per direct kan worden opgelost, dus is onze ervaringsdeskundigheid zeer
belangrijk.
Een bewustwordingsactie is
dan ook de “gele kaart” waar
we aandacht vragen voor ons
de stoep vrij te houden,
gewoon een vraag om bij
parkeren van een auto, het
wegzetten van je fiets, maar
ook waar men hun kliko of
vuilniszakken bij de weg
neerzet. Niet alleen mensen
Figuur 4: Gele Kaart Houd voor ons de stoep vrij
met een beperking hebben
hier baat bij, maar ook
moeders met haar
kinderwagen, maar ook
ouderen met een rollator
Ook voor een XXL toilet (openbare invalidentoilet) in de binnenstad
blijven wij ons inzetten, ook onze achterban wil wel eens op een terras
een kop koffie drinken of een andere verfrissing, zonder zich zorgen te
maken waar je met een beperking naar het toilet kan.

Wij hebben alle ervaringsdeskundigheid nodig om er samen met de
gemeente voor te zorgen, dat de inclusieve stad wordt gerealiseerd. Dat
gaat niet met grote stappen, maar samen kunnen wij kleinere stappen
SAMEN” zetten die ook naar de inclusieve samenleving leiden.
Samen zijn wij Venlo, maar samen maken wij Venlo!

Iedereen doet mee, doet iedereen mee met de GRV? Wij hebben
iedereen nodig!
Samen met de raadswerkgroep Inclusiviteit blijft de GRV mee denken
dat iedereen mee kan doen. Met iedereen bedoelen wij ook iedereen
ongeacht afkomst, religie of etnische afkomst, gender of leeftijd. Ook
onder deze groepen komen mensen met een beperking voor, vaak
kunnen wij sommige groepen slecht bereiken. Dus ook hier blijft er werk
aan de winkel
Maar ook gemeente Venlo heeft een statement op de sociale Media:
Iedereen doet mee’ is niet alleen een uitspraak, maar een belofte. Met
de ondertekening van het manifest ‘Iedereen doet mee’ door gemeente
Venlo, benadrukken we dat we het belangrijk vinden dat iedereen mee
kan doen in onze gemeente. We geven actief uitvoering aan het VNVerdrag ‘Handicap’. Stap voor stap naar een maatschappij voor
iedereen.

Stap voor stap naar een maatschappij voor iedereen.
Daar is GRV Toegankelijk Venlo het volledig mee eens.

Henk van Lijpzigh & Peter Michels Tijdelijke voorzitters

Na 10 jaar binnen zitten.
Rolstoel of niet kris (23) gaat jaar lang
alleen op avontuur in Europa
Door: RTL Nieuws
Bericht op site RTLnieuws

Een gemiddelde twintiger die wil reizen koopt een backpack, stopt er wat
spullen in, bereidt zich voor en gaat op pad. Kris Switser heeft dezelfde
ambities, maar vanwege haar chronische ziekte loopt haar voorbereiding
net even anders. Toch trekt ze vanaf december een jaar door Europa.

Foto Kris Switser

"Alleen al een geschikte backpack vinden die achter mijn elektrische
rolstoel past, was een enorme zoektocht", vertelt Kris. Ze heeft het
Ehlers-Danlos syndroom (EDS), een aangeboren erfelijke
bindweefselaandoening.

Kris kan niet langer dan drie minuten achter elkaar lopen en hooguit zes
tot zeven minuten staan. Ze heeft bijna geen kracht in haar handen en
haar polsen zijn heel zwak. En toch gaat ze een jaar reizen, alleen. Met
haar elektrische rolstoel door Europa.

Misdiagnoses
"Vanaf mijn veertiende zit ik thuis. Ik wilde heel graag naar school, naar
buiten, me vrij voelen. Maar het lukte fysiek gewoon niet."
Vele jaren vol misdiagnoses en verkeerde behandeling volgde. Tot ze op
haar 18de de diagnose EDS kreeg. "Alles viel op zijn plek. Al snel had ik
een arts gevonden die me serieus nam en hielp."

Paragliden en bergen beklimmen
Die arts moest wel even slikken toen Kris vertelde over haar reisplannen:
achter een sneeuwscooter door een sprookjesachtig winterwonderland in
Lapland. Paragliden in Zwitserland. Bergen beklimmen in Polen.
Met de trein Europa verkennen, in hostels slapen. Kortom: van haar
vrijheid genieten die ze tien jaar lang niet had gehad. "Mijn arts vond het
niet het beste idee toen ik het hem vertelde, maar inmiddels is hij om. Als
ik medische problemen krijg onderweg, mag ik hem bellen of mailen."
vanwege die mogelijke medische problemen is de bestemming Europa
geworden. "In Azië zijn de eettentjes en de hostels een stuk goedkoper,
maar dan kan ik niet in een dag terug zijn. Mocht ik tijdens mijn reis erg
ziek worden, en die kans is groot, dan ben ik vanuit Europa snel weer
thuis."

Kindersleetje
De eerste stop wordt Scandinavië. Dat is meteen een fysieke uitdaging,
want haar lichaam kan geen temperatuur reguleren. "Ik lig nu al onder
een fleecedeken. Daarom heb ik allemaal thermoshirts ingeslagen: van
maat 152 tot M/L, zodat ik verschillende laagjes kan dragen."
Ze heeft al met een bedrijf in Lapland gebeld om die sneeuwscootertocht
te regelen. "Omdat ik niet achter die scooter kan staan, wil ik wel weten
of het überhaupt kan voor ik daar naartoe ga. Ik mag nu in het
kindersleetje achter de scooter hangen. Fantastisch

.

