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Deze laatste uitgave is van het Alphens Platform Gehandicaptenbeleid 

Postbus 559  2400 AN Alphen a/d Rijn 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

In het Alphens Platform waren de volgende groepen actief:                                              

Wet Maatschappelijke Ondersteuning     

Toegankelijkheid/vervoer   

Voorlichting (o.a. scholen en APG-blad)    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kopij kunt u niet meer sturen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan dit blad werkten buiten de redactie mee: 

       

Hub van Wersch:  voorzitter              Loes Gouweloos                columniste        

Hub Orbons:  bestuurslid     Christine Dessauvagie     apg voorlichting

Verantwoording 
Het (ex)bestuur en de redactie aanvaarden op geen enkele grond aansprakelijkheid voor eventuele 

onjuistheden en/of onvolledigheden van overgenomen gegevens. 

De inhoudelijke verantwoording van de artikelen berust bij de auteur. De inhoud van en de 
meningen in de artikelen verwoorden niet noodzakelijkerwijs die van het (ex)bestuur en/of de 

redactie. 
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VAN DE REDACTIE: 

  
Hoe gek het ook lijkt, het voorwoord is het allerlaatste stukje tekst wat in het apg 
blad in wording geplaatst wordt. Dit betekend dat dit het allerlaatste voorwoord én 
tekststuk is wat ik voor het APG schrijf. Of te wel: “Het laatste ei is gelegd! En het 
geeft een dubbel gevoel.                                                                             
Naast de pijn van het einde is daar ook de opluchting, dat het gedaan is. Dat ik het 
tot een fatsoenlijk einde heb kunnen brengen. Ondanks het figuurlijk op de tenen 
lopen (letterlijk heb ik dat soort fratsen allang afgeleerd) ben ik niet omgegaan 
vóór het boekje klaar was. Wat ik er allemaal van vind staat redelijk duidelijk in het 
laatste wolvenspoor. Hoewel dit niet het blad is wat u gewoon bent, wens u toch 
veel genoegen bij het lezen. 

Rest me alleen nog u heel veel sterkte, relativeringsvermogen en humor toe te 

wensen voor de toekomst. 

Gerda. 
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VAN DE VOORZITTER:  

 
 

VIJF MAANDEN 
 
Niet eerder in mijn leven was ik zo kort voorzitter van een organisatie en niet 
eerder ook met een zo treurig stemmende afloop. Niet meer dan vijf maanden 
duurde mijn voorzitterschap. De afgelopen periode is me vaak gevraagd of ik het 
voorzitterschap zou hebben aanvaard als ik geweten had dat….  Eigenlijk een 
overbodige vraag want als het bestuur van het APG had geweten dat in mei het 
doek zou vallen dan had men geen nieuwe voorzitter meer aangetrokken. Dan had 
het bestuur het platform zelfstandig naar de eindstreep gebracht. Geheel in de stijl 
van een organisatie die ernaar streefde problemen zoveel mogelijk zelf op te 
lossen. 
 
Het beeld van een rij dominostenen die omviel is goed van toepassing op wat er 
zich afspeelde in de weken voor het besluit om te stoppen. Eerst zag Marjanne 
Meijerink zich gedwongen haar levenswerk los te laten en terug te treden als 
voorzitter. Daarna stapelden de problemen zich op voor Hub Orbons, Els Redegeld 
en tot slot ook nog Gerda de Wolf. Teveel talent vloeide weg in te korte tijd. 
Natuurlijk hebben we nagedacht over wat het zou betekenen als Alphen aan den 
Rijn zonder APG zou komen te zitten. Vanzelfsprekend hebben we besproken of en 
hoe we de gaten konden vullen. We zouden hebben gekozen voor elke reële 
mogelijkheid het APG op een aanvaardbaar niveau in leven te houden. Als dat 
mogelijk was geweest. Als. Dat zouden we doen in het belang van alle mensen met 
lichamelijke beperkingen en in het belang van Alphen aan den Rijn. Het is zó spijtig 
dat dat niet is gelukt. 
 
Om het werk van het APG recht te doen, wilden we echter niet kiezen voor een 
rammelende organisatie of een die als excuustruus gebruikt zou kunnen worden. 
Die keuze zou de invloed van het APG snel doen verschrompelen en dat zou niet in 
het belang zijn van de doelgroep die we willen vertegenwoordigen. Te gemakkelijk 
zou in de afwezigheid van adequate inbreng gezegd kunnen worden dat het APG 
was geraadpleegd. Beleid waarbij wij (grote) vraagtekens plaatsen zou dan kunnen 
worden gerechtvaardigd onder verwijzing naar contact met het restant van onze 
stichting. Dat wilden we niet. 
 
Een voorproefje van wat Alphen mogelijk te wachten staat, is de reactie van het 
college op de uitvoerige commentaren van het APG op de recente Minima Effect 
Rapportage (MER). Eerst moesten we 2,5 maand wachten op een antwoord en toen 
dat kwam, bleek dat van een zeer teleurstellende vlakheid en voorspelbaarheid. 
Voorbijgaand aan de ernst van alle door ons geuite bezwaren, werd eenvoudigweg 
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bestaand beleid geëtaleerd. Als dit al gebeurt terwijl het APG nog volop aanwezig is 
dan maak je je weinig illusies over wat er gebeurt zodra het APG afwezig is.  
Ook op deze zeer onbevredigende reactie van het college heeft het APG nog 
gereageerd in de hoop dat de gemeenteraad en andere organen wakker worden en 
krachtig aan de bel trekken. Het tot het einde volgen van deze zaak (zoals we 
gewend waren) is ons niet meer gegund. Anderen zullen deze taak overnemen. Of 
niet. 
 
Achteraf bezien was onze reactie op de MER een afscheidssaluut aan de gemeente. 
De inbreng van het APG was altijd van belang voor Alphen aan den Rijn. Beleid en 
burgers hebben daarvan vele jaren geprofiteerd. Vooral de burgers met lichamelijke 
beperkingen. Van een ernstig verzwakt APG kan niet worden verwacht dat die het 
beleid vasthoudend volgt met kritische en constructieve suggesties. Zoals ik al zei 
tijdens de persconferentie: ‘Het APG wil geen ernstig gehandicapte organisatie 
worden in plaats van een organisatie voor mensen met een handicap.’ 
 
Wij beseffen dat het gat, veroorzaakt door het wegvallen van het APG, bijzonder 
groot is. Precies om die reden hebben we jarenlang gezocht naar versterking. 
Helaas vergeefs. Het besluit tot ontbinding van het APG heeft ons veel pijn gedaan. 
Voor de gemeente (lees: college, raad en ambtenaren) wordt het nu misschien 
gemakkelijker, voor de gehandicapten in Alphen aan den Rijn moeilijker. 
 
Hub van Wersch, 
Voorzitter APG 
 

----- 

VAN DE PENNINGMEESTER: 

 

Een jaartje of acht geleden ben ik in Alphen komen wonen en kwam ik via de 
toenmalige WMO wethouder in contact met het APG. 
Dit kluppie sprak me heel erg aan en ik mocht al snel meedraaien in het bestuur. 
Na een tijdje werd ik gevraagd het penningmeesterschap over te nemen. 
In eerste instantie heb je nog niet precies in de gaten hoe alles functioneert maar 
omdat je met de voorzitter getrouwd bent krijg je toch heel veel mee van alles wat 
er speelt. Het blijkt een verdraaid lastige klus te zijn om alle ballen in de lucht te 
houden, iedereen tevreden te stellen, alle lange tenen te vermijden en toch het 
beste eruit te slepen voor je doelgroep. 
Ondanks dat deze doelgroep zich nauwelijks laat horen en alleen maar tevoorschijn 
komt als er een probleem op de loer ligt wist onze voorzitter bij elke nieuwe 
verordening elke keer precies de vinger op de zere plek te leggen. 
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Het bleef elke keer weer een gevecht om de gemeente te overtuigen dat de 
voorgestelde verordening toch wel erg nadelig uitviel voor de doelgroep. Dit ging 
haar echter elke keer erg goed af.  
 
Daarnaast deed de werkgroep toegankelijkheid ook vaak een beroep op Marjanne 
om wederom aan te tonen dat er niet goed was nagedacht over de toegankelijkheid 
van een nieuw openbaar gebouw. 
Kortom, het was vaak meer dan een dagtaak. Als je lichaam dan echt aan de bel 
trekt dat je dit met een chronische ziekte niet kunt blijven doen, dan blijft het 
moeilijk te accepteren dat het APG vervolgens niet levensvatbaar blijkt te zijn. 
Het is niet zo vreemd dat het niet gelukt is een duizendpoot te vinden die zijn hele 
leven in het teken van ‘opkomen voor de medemens’ wil stellen. 
Je ziet deze trend overal in de maatschappij, overal om ons heen in het groene 
Hart en de bollenstreek. Gehandicapten platforms hebben geen opvolging meer, 
gaan verloren in een WMO adviesraad en missen gedreven mensen die zich volledig 
in dienst willen stellen van anderen. 
Als penningmeester heb ik geprobeerd om meer zaken over te nemen maar ook 
mijn lichaam ging protesteren, met mij gold dat voor bijna alle bestuursleden. 
Terugkijkend blijft het jammer dat zo’n waardevolle belangenbehartigersclub niet 
meer actief zal zijn in Alphen. 
 
Hub Orbons 

 

HET ALLEREERSTE BEGIN. 

In oktober 1977 lezen een aantal mensen in de krant, 
dat de nieuwe bioscoop (Eurocinema) voor de kerst 
geopend zal worden, maar . . . ondanks mondelinge 
toezegging, wegens geldgebrek géén lift krijgt.                                              
Omdat de bioscoopzalen op een verdieping liggen zijn 
ze niet toegankelijk voor mensen met een 
mobiliteitsbeperking.  
“Gehandicapten zouden wel naar boven gedragen 
kunnen worden” wordt door de directie van de bios als 
pleister op de wond gemeld.                                        
Onaanvaardbaar! Dus besluiten een paar mensen tot 
actie over te gaan.  

Een comité is al snel gevormd om een gerichte actie te kunnen voeren.  
En uit dit comité is uiteindelijk het APG voortgekomen.  Volgend jaar zouden we 
dus een jubileum te vieren hebben.  
Helaas, het mag niet zo zijn.  
 

Gerda 
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WAAROM ZIT JIJ IN EEN BUGGY?  

De zittende mens 

 

Het is niet mijn keus geweest om in een rolstoel terecht te komen, maar toch heb 

ik wel gedeeltelijk plaats kunnen nemen in een stoel op wielen en als ik er dan toch 

in terecht komt kan ik beter de voordelen ervan inzien en ook meteen gebruik 

maken van die voordelen. Dit maakt mijn leven een stuk makkelijker en veel leuker.  

Als ik ergens naartoe wil gaan in mijn rolstoel is het verstandig om van tevoren 

goed te bekijken hoe de bereikbaarheid en de toegankelijk is geregeld, zodat ik 

maatregelingen kan treffen om mijn mobiliteits-uitdagingen te organiseren. De 
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voorpret begint dus al vroeg, ik heb langer plezier van mijn uitje. Ook een voordeel 

is dat ik altijd een zitplaats hebt als ik ergens naartoe ga, bovendien is dit meestal 

meteen een goede plaats. Het parkeren van mijn auto is over het algemeen goed 

geregeld, vaak kan ik voor de deur parkeren of tenminste in de buurt. Mocht dit 

niet het geval zijn dan is het een uitdaging om te bedenken hoe ik dit op ga lossen, 

ik zorg in zo`n geval dat ik mijn rolstoel, handbike, rollator of krukken bij me heb 

of dat iemand me brengt. Mijn voorkeur gaat uit naar het zelf regelen omdat ik niet 

graag afhankelijk wil zijn. Een voorwaarde is wel dat je auto groot genoeg is om 

deze mobiliteitshulpjes mee te nemen, anders kun je iets anders verzinnen 

bijvoorbeeld iemand kan je voor de deur afzetten, of je gaat met de trein of de 

taxi.  

Mijn onmogelijkheden geven mij ook veel mogelijkheden. Ik hou van uitdagende 

activiteiten en doordat er clinics georganiseerd worden voor mensen met een 

lichamelijke beperking (wat mij betreft is het beter gezegd lichamelijke 

uitdagingen), die betaalbaar zijn door giften van sponsoren, kan ik meedoen met 

tal van leuke activiteiten. Zo heb ik kunnen staand skiën, zweefvliegen, skydiven, 

golven, mountainbiken, duiken, paardrijden en mennen en bovendien doe ik mee 

met verschillende zaalsporten. En in de eerste plaats het zitskiën, de sport die ik 

vanaf het begin van het ontstaan van mijn nieuwe mogelijkheden al beoefen. 

Daarnaast ontmoet ik veel leuke mensen die ik tegenkom dankzij mijn 

mogelijkheden.  

Sinds een aantal jaren geef ik voorlichting op 

basisscholen en ik haal hier heel veel plezier uit. 

Ik vind kinderen heel erg leuk, ze zijn vaak zo 

open en spontaan.  

Een vraag die iemand uit de voorlichtingsgroep 

eens kreeg: `waarom zit jij in een buggy?` Dit 

vind ik zo`n gave vraag! Ik kan deze 

voorlichtingsbijeenkomsten geven omdat ik 

vanwege mijn onmogelijkheden deze 

mogelijkheid heb gekregen.  

Als ik in mijn strandrolstoel op het strand zit 

vragen kinderen me de oren van het hoofd, hoe 

het komt dat ik in een rolstoel zit, waarom ik een rolstoel heb of waarom mijn 

wielen zo groot zijn en nog veel meer van dit soort vragen, ik geef altijd graag 

antwoord. Soms worden kinderen meegetrokken door een volwassene omdat ze dit 

kennelijk niet mogen vragen, zelf vind ik het juist heel leuk en heb het veel liever 

dan de mensen die voorbij lopen om dan vervolgens een eindje verderop om te 

draaien om vervolgens te gaan kijken en soms ook gaan wijzen.  

Zelf vind ik het juist fantastisch dat ik weer naar het strand kan, tenslotte gaat het 

er niet om hoe je het doet......als je het maar doet. 

Christine Dessauvagie. 
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HULPHONDEN MOGEN WEL EEN RESTAURANT IN! 

In de nieuwe Hygiënecode voor de horeca die 1 april 2016 ingaat, is een paragraaf 
opgenomen over hulphonden. Volgens de nieuwe regels mogen hulphonden wel 
worden toegelaten in horecabedrijven en dus ook in restaurants. 

         

 

 

Recent weigerden twee Nederlandse horecabedrijven een hulphond. 
Wereldrestaurant Atlantis in Gouda en Las Carretas in Oldenzaal. Dit laatste 
restaurant kwam op haar beslissing terug. Op sociale media ontstond veel ophef en 
ook onduidelijkheid over de regelgeving.  

DE NIEUWE HYGIËNECODE BIEDT DUIDELIJKHEID: HULPHONDEN 
MOGEN WEL WORDEN TOEGELATEN TOT RESTAURANTS, OOK DIE 
MET EEN OPEN KEUKEN EN BUFFETRESTAURANTS. DE CODE UIT 2007 
GEEFT HIEROVER GEEN DUIDELIJKHEID.  

Huisdieren 

Wat ‘normale’ huisdieren betreft blijven de regels van kracht dat huisdieren niet zijn 
toegestaan in ruimtes waar eten en drinken wordt bereid of opgeslagen.  

De volledige paragraaf over de hulphond luidt: 

Blindengeleidehonden en hulphonden mogen worden toegelaten tot de 
horecagelegenheid. Zij mogen niet in bereidingsruimten komen. 

 

Bron: Vakmedianet/ MissetHoreca.  

Eerste publicatie door Nathalie Bluiminck op 12 jan 2016  
Laatste update: 3 feb 2016 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.geleidehond.nl/images/logo-kngf.png&imgrefurl=https://www.geleidehond.nl/steun-ons/campagnes/puppypleeggezinnen-gezocht/&docid=v3njWtjL6UVsrM&tbnid=x6qGBGlhdoRfSM:&w=66&h=100&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwjVwImm6LbOAhUGLhoKHXsJBWAQMwhuKEYwRg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit0Ye_6LbOAhWBfRoKHV4ECVkQjRwIBw&url=http://www.servicedogs.nl/nl/afgekeurde_honden.html&psig=AFQjCNFoisHkDmh-Whzw3ZHQ_FFOH6-W_w&ust=1470917358539410
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit0Ye_6LbOAhWBfRoKHV4ECVkQjRwIBw&url=http://www.servicedogs.nl/nl/afgekeurde_honden.html&psig=AFQjCNFoisHkDmh-Whzw3ZHQ_FFOH6-W_w&ust=1470917358539410
http://www.missethoreca.nl/restaurant/nieuws/2015/12/restaurant-in-gouda-weigert-hulphond-101228950
http://www.missethoreca.nl/restaurant/nieuws/2016/1/khn-lanceert-nieuwe-hygienecode-voor-de-horeca-2016-101229579
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HET VN-VERDRAG OOK IN NEDERLAND GERATIFICEERD! 

Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap geratificeerd. Op 14 juli aanstaande zal het Verdrag 
daadwerkelijk in werking treden en zal het College voor de Rechten van de Mens 
toezicht houden op de implementatie en de naleving van het Verdrag. Dankzij dit 
Verdrag mogen assistentiehonden vanaf genoemde datum niet meer worden 
geweigerd in openbare ruimten. Stichting Gebruikers Assistentiehonden, de 
belangenorganisatie die opkomt voor mensen die afhankelijk zijn van een 
assistentiehond, heeft een meldpunt voor toegangsweigeringen van 
assistentiehonden. (www.stichtingga.nl)                                          
Blindengeleidehonden, hulphonden, signaalhonden, honden voor mensen met PTSS 
(bijvoorbeeld veteranen) zijn enkele voorbeelden van assistentiehonden. Een 
beperking van iemand die afhankelijk is van een assistentiehond is niet altijd zicht-
baar. Dankzij assistentiehonden kunnen mensen met een handicap of chronische 
ziekte participeren in de samenleving en sociale contacten onderhouden. 

Openbare ruimten zoals hotels, restaurants, scholen, theaters en winkels moeten 
vanaf 14 juli a.s. toegankelijk worden gemaakt voor personen met een handicap. 
Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt ook het toelaten van 
assistentiehonden verstaan. Personen die worden geassisteerd door een 
assistentiehond mogen dan ook niet meer worden geweigerd in deze ruimten. Nu 
gebeurt dat vaak nog wel. Weigering van de toegang van een assistentiehond 
houdt veelal in dat de betrokken persoon eveneens wordt geweigerd. 

Zo zijn horecagelegenheden bang dat zij met het toelaten van de honden de 
hygiëneregels overtreden. De nieuwe Hygiënecode die 1 april jl. is ingegaan biedt 
duidelijkheid: assistentiehonden mogen wel worden toegelaten tot restaurants, ook 
die met een open keuken en buffetrestaurants. Ook taxi’s mogen mensen met een 
assistentiehond niet weigeren in hun auto’s. Een excuus als allergie mag geen 
reden zijn om een persoon met assistentiehond niet mee te nemen. Het weigeren 
van een assistentiehond valt onder strafbare discriminatie.                                

Van geval tot geval zal de rechter volgende maand beoordelen of het weigeren van 
een assistentiehond onder delictsomschrijving uit artikel 429quater lid 2 uit het 
Wetboek van Strafrecht valt. In dit artikel is discriminatie wegens handicap 
strafbaar gesteld. Staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport heeft in een brief aan de Tweede Kamer wel laten weten dat een 
veroordeling op grond van het Wetboek van Strafrecht het sluitstuk van de 
handhaving is. Daarmee bedoelt hij dat er eerst andere vormen van handhaving 
worden ingezet alvorens een weigeraar op grond van het strafrecht wordt 
aangeklaagd en (mogelijk) veroordeeld. 

Een toegangsweigering of weigering in een taxi kan gemeld worden bij Stichting 
Gebruikers Assistentiehonden, op website www.stichtingga.nl , of via e-mail 
stichting@gebruikersassistentiehonden.nl . De stichting zal er alles aan doen om 
een oplossing te vinden. 

Bron: Rijksoverheid 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stichtingga.nl%2F&h=bAQEG7Z0-AQG1al1PcOoQiTMfOZkxSlCAXXdtjvLP4pyxVw&enc=AZPqmFQhfaJjmg_-YBuLgUtsfQSNrCn7XMWOkLjVcfA3WrpxDFe8FygzT6e0lzUm6H1cBnWgaKJJUf0yr7p7BiOiN-JfLRR2lnrzb1jjGpYZZ-LG7TM1oGf9adAAvSilsYwk0hOuScQ5NLBhJsETDq8WWkUdLZoSLtnRTF5kspqnX99vZx_RRGh3ADWXA-juv50&s=1
http://www.stichtingga.nl/
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HULPMIDDELEN VIA WMO:  

HOE ZIT HET MET UW EIGEN BIJDRAGE? 
 

Alle negatieve berichtgevingen over de hoge eigen bijdrage in de WMO eerder dit 
jaar, hebben tot gevolg dat veel mensen niet meer weten of ze recht hebben op 
een vergoeding, of er een eigen bijdrage gevraagd wordt en zo ja, hoe hoog deze 
dan is. Daarom geven we graag een overzicht van de algemene regels en feiten 
rond WMO vergoedingen en de eigen bijdrages.  

De gemeenten zijn vrij in het bepalen welke hulpmiddelen ze vergoeden, of ze 
hiervoor een eigen bijdrage vragen en zo ja, hoe hoog 
deze eigen bijdrage is. De eigen bijdrage kan binnen 
dezelfde gemeente ook nog eens per persoon verschillen. 
De gemeente mag bij het bepalen van de hoogte namelijk 
rekening houden met inkomen, gezinssituatie, leeftijd en 
vermogen. Het is niet de gemeente zelf die de eigen 

bijdrage int, maar het Centraal Administratiekantoor (CAK).   

Het bizarre is dat een gemeente niet over de inkomensgegevens van haar inwoners 
beschikt en de WMO-consulent daardoor tijdens het Keukentafelgesprek geen juiste 
indicatie kan/kon geven over de hoogte van de eigen bijdrage. Het CAK lanceerde 
eerder dit voorjaar wel een handige app *,  waarmee zowel de gemeente als u zelf 
bij benadering de hoogte van de eigen bijdrage kan berekenen. Niet tot op de cent 
precies, maar in ieder geval heeft u zo wel een indicatie wat u kunt verwachten.   

Een belangrijke regel waaraan gemeenten zich moeten houden is dat de eigen 
bijdrage nooit hoger mag zijn dan de aanschafwaarde van het hulpmiddel. De eigen 
bijdrage wordt om de 4 weken door het CAK geïnd. De gemeente is vrij om te 
bepalen hoe lang u de eigen bijdrage voor jouw hulpmiddel dient te betalen. Maar 
de totale eigen bijdrage die u over die hele periode betaalt, mag dus nooit meer 
zijn dan het aankoopbedrag van het hulpmiddel zelf. Lees wel altijd goed de kleine 
lettertjes: soms worden onderhouds-, service- en verzekeringskosten ook in 
rekening gebracht.  

Dat er een maximum zit aan de eigen bijdrage die een gemeente mag berekenen, 
betekent wel dat de eigen bijdrage soms even hoog is als de aankoopwaarde. 
Besluit u zelf het hulpmiddel aan te schaffen, dan bent u ook echt de eigenaar en 
kan het eventueel later tweedehands doorverkopen. De gemeente kan 
hulpmiddelen vaak voordelig(er) inkopen dan uzelf als particulier. Maar niets houdt 
u tegen om zelf rond te kijken of er een tweedehands exemplaar te koop is of om 
aantrekkelijke acties van leveranciers in de gaten te houden.  
Vraagt u een hulpmiddel aan via de gemeente, dan is er een beperkte keuze: de 
gemeente heeft contracten met een beperkt aantal leveranciers en bepaalt welk 
type hulpmiddel u krijgt. Koopt u het zelf, dan is de keuze ook aan u. Bijkomend 
voordeel als u zelf koopt, is dat u niet hoeft te wachten op de goedkeuring van de 
gemeente.  

https://www.supportbeurs.nl/kennisbank/begrippen/keukentafelgesprek
https://www.supportbeurs.nl/nieuws/handig-met-app-je-eigen-bijdrage-wmo-berekenen
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Tot slot zijn de kosten voor hulpmiddelen, evenals voor het onderhoud, verzekering 
of reparaties ervan soms aftrekbaar; de eigen bijdrage echter nooit.  

Hebt u naast dit hulpmiddel nog andere hulpmiddelen, zorg of ondersteuning nodig 
via de gemeente? Er bestaat een zogenaamde ‘maximale periodebijdrage’. Per 
periode van 4 weken betaalt u nooit meer eigen bijdrage dan dit bedrag. In dat 
geval kan het juist weer wel voordelig zijn om een nieuw hulpmiddel aan te vragen 
via de gemeente.  
Let wel op: stel dat uw inkomen stijgt, dan kan de eigen bijdrage daardoor ook 
hoger uitvallen. En als u na verloop van tijd minder zorg nodig hebt, kan de 
maximale periodebijdrage vervallen, waardoor u relatief juist weer meer betaalt. 

* de app (beschikbaar voor IOS en Android smartphone en tablets) is te 
downloaden.  

 Apple App Store 

 Google Play Store 

Bron: Supportbeurs.nl., 09-08-2016.  

 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/eb-app-wmo/id1090934915?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.zooma.cak
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NOOIT MEER  
 
Nooit meer 'In de kantlijn' staan  

Nooit meer tegen een deadline aan 

 

Geen lekkere kerstattentie meer 

En dit blad...: 't is de laatste keer 

 

Geen Gerda meer en geen Marjanne 

Geen hulp meer als ik het zelf niet kan 

 

Geen tips, geen adviezen, geen luisterend oor 

Geen schoolpresentaties, geen Wolvenspoor 

 

Geen inspraak meer in het beleid 

'Samen sterk' is verleden tijd 

 

Voortaan is het ieder voor zich 

APG: bedankt - je was geweldig! 
 

Loes Gouweloos 
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NIET DUIDELIJK GENOEG? 

Toen bekend was geworden dat het APG zichzelf ging opheffen, kregen we onder 
andere de reactie: “Maar jullie hadden toch wel om hulp kunnen vragen en als er al 

om hulp gevraagd is, dan is dat vast niet duidelijk genoeg geweest.  

Voor die mensen heb ik kleine compilatie gemaakt van onze hulpvragen in de 
laatste 20 jaar. Er waren dus nog veel meer hulpvragen, maar om die allemaal te 

verzamelen zou te veel “gevraagd” zijn.  

Let wel, dit waren alleen de hulpvragen op papier! Er is door de actieve APG-ers in 
de loop der jaren heel vaak in de directe mondelinge contacten om hulp gevraagd. 

We hebben geen idee hoe we het nog duidelijker hadden moeten maken! 

Namens alle andere (ex)bestuursleden: Gerda. 

 

 

 

 

Ook van mij een oproep: “Kom erbij en help ons!”. 

MM,  OKTOBER 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

Een ernstige kanttekening in zijn toespraak: ‘Dat bestaat uit een wankel gevoel dat 
ontstaat waar het de continuíteit van het APG betreft. Omdat het APG altijd 
afhankelijk is van vrijwilligers. We moeten dus gemotiveerde mensen vinden om als 
vrijwilliger deel te nemen aan het APG en zich daadwerkelijk in te willen zetten om 
de belangen van onze gehandicapte medemensen te verwezenlijken. F. sluit af door 
de vooruitziende wens uit te spreken dat de toekomst van het APG er goed uit blijft 

zien zolang er vrijwilligers bij blijven komen.’ 

FV, 13 september 2000. Tijdens 25-jarig jubileum. 

 

SOMMIGE GEHANDICAPTEN MOETEN STEEDS 
GEKKERE FRATSEN UITHALEN OM ER NOG EENS 
UIT TE KOMEN. OM DIE GERANIUMS DE RUG  
TOE TE KUNNEN KEREN. NOU DAN KAN JE TOCH  
VEEL BETER ACTIEF WORDEN BIJ HET APG 
 
GDW, DECEMBER 1998. 

 

Wij hebben meer mensen nodig die ons willen helpen. Vooral de verschillende werkgroepen 
hebben uw hulp hard nodig. 

FV, APRIL 1997. 
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De meeste actievelingen van het APG zijn behoorlijk gehandicapt, met iedere dag 

pijn en/of andere behoorlijk ongemakken. Ze doen veel, soms té veel voor hun 

lichaam, omdat er geen anderen zijn die het willen/kunnen doen.  

Als er meer mensen actief werden, konden de taken beter verdeeld worden en 

konden we zuiniger op onze zeer actieve mensen worden. En nee, het is géén 

gezelligheidsgroepje. Wat niet wil zeggen dat we het niet heel erg gezellig met 

elkaar hebben.  

GdW, SEPTEMBER 2002.  

 

 

 

 

 

 

Bij deze dus weer een oproep aan mensen die dit stukje lezen; kom eens praten en 

help de mensen die zich nu over de kop werken. U heeft er zelf profijt van.           

MM, JANUARI 2004 

 

 

 

 

 

Er zouden meer DOENERS, vrijwilligers moeten komen! 

PK, JUNI 2007.  

Wij hebben uw hulp nodig! 
 

Wil iemand zich beschikbaar stellen of weet zij of hij iemand met wie ze samen iets 

willen doen, neem dan even contact op.  

NEEM CONTACT OP! 
Ik schrijf dit zo omdat het bestuur al veel te bezet is.  

FV, DECEMBER 2002. 
 

Tot slot wens ik een ieder veel gezondheid toe en ik hoop u vaak in een actieve rol 
voor het APG te ontmoeten.                                                                                     
FV, SEPTEMBER 2001 
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Het valt niet altijd mee. Wij van het  APG kunnen dat beamen, maar 

toch . . ook al zoekt u zich af en toe helemaal murw, soms, heel soms, zit 

het mee. Contact met anderen, regel dat even voor mij. Kunnen jullie 

daar niets aan doen. Gezellige avond. Wat kunnen jullie voor mij betekenen, soms 
vliegen de muren op me af. Is die voorziening ook iets voor mij. Kunt u me de weg 
naar de mogelijkheden wijzen. Oh, is die mogelijkheid er ook, dat wist ik niet. Kunt u 

dat ook samen met mij uitzoeken? Waarom zorgen jullie nooit voor iets leuks. 

Ja, sorry hoor, maar op die avond kan ik nou net niet. Een bingo . . .  daar vind ik 
niets aan. Oh nee hoor, lekker eten kan ik thuis ook wel. Kunt u nou echt niets voor 

haar doen? Waarom niet gewoon gezellig een bingo? Nou, een lekker hapje 

is ook leuk. Ik heb een negatief advies gekregen voor een voorziening, kunnen jullie 
mij daar bij helpen? Waarom kan ik dat gebouw niet in met mijn rolstoel, daar moet u 
toch eens iets aan doen. Wat doen jullie nou eigenlijk voor de 

achterban? 

 
 
December 2009 stond dit in het apg blad. Reactie?: geen!  

 

 

 

 

 

Ook op de nieuwe website stond een oproep om nieuwe vrijwilligers te krijgen! 

www.stichtingapg.nl  IN 2014, 2015 ÉN 2016!  

 

 

 

 

 

 
 

Hoezo, niet genoeg hulp gevraagd? 

“Hoewel de komst van L. zeer welkom is, blijven we op zoek naar personen die hun 

energie , talent en ervaring willen inzetten voor de belangenbehartiging door het APG. Als 
je je aangesproken voelt, meld je dan!” (HvW, APRIL 2016) 

“Niemand , maar dan ook niemand heeft zich aangemeld! We hebben zelfs aan een avond van 
Participe meegedaan om vrijwilligers te ontmoeten die ons konden assisteren. Niets! Waarom 

verwachten mensen wel dat je voor elk probleem wat men heeft een passende oplossing heeft en 
denkt men niet: “kan ik zelf ook iets doen?”” (MM, DECEMBER 2013) 

http://www.stichtingapg.nl/
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DE LAMME EN DE BLINDE OP SCHOOL  
Met het opheffen van het APG stopt ook ons voorlichtingsclubje basisscholen . . . 
en dat doet pijn!  
Een heleboel scholen hebben we bezocht, verschillende groepen van de bovenbouw 
van basisscholen in Alphen aan den Rijn.  
We vertellen de kinderen over het leven met handicaps en de kinderen kunnen ons 
verhaal onderbreken door vragen te stellen, de kids hangen altijd aan onze lippen 
en stellen hele leuke en zinvolle vragen. Soms kennen de kinderen iemand uit hun 
omgeving die leeft met een beperking en vertellen er vervolgens leuk over. Ook de 
hulphonden die we bij ons hebben trekken altijd veel aandacht. De leerkracht heeft 
een makkie tijdens deze middagen want er is altijd orde in de groep tijdens de 
voorlichtingsmiddag. Aan het eind van de voorlichting is er een quiz waarmee een 
usb stick kan worden gewonnen, iedereen doet mee! 
Deze middagen zijn bijzonder zinvol om kinderen te vertellen en te laten zien hoe 
het is om met een functie beperking te leven. Ook vergroot dit het inzicht in het 
verschil tussen mensen en we laten zien dat niks raar is. Oftewel: onze middagen 
vergroten het inlevingsvermogen en begrip van de kinderen. 
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Mijn tijd bij het APG heb ik als zeer bijzonder ervaren. Met heel veel plezier ging ik 
naar de middagen en kwam altijd voldaan weer thuis. Daarnaast ben ik gegroeid 
door deze middagen. Daar waar ik in het begin mijn verhaal voorlas van papier, 
begin ik nu gewoon te praten en zie wel hoe het loopt. Ik heb vorige maand 
onverwacht voor een groep mensen gestaan (een zaal vol) om iets te vertellen en 
dit ging me uitstekend af...mijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid.  
Een tijd geleden heb ik een blog geschreven over de voorlichtingsmiddagen en ik 
citeer het laatste stukje uit deze blog:  
 
 
 
 
 
 
Ik haal(de) veel plezier uit deze middagen en ik hoop het (misschien toch) nog lang 
te mogen doen. 
 

Dat deze zinvolle middagen stoppen vind ik zowel in het algemeen belang als voor 
mezelf bijzonder jammer, en dat is zacht uitgedrukt....ik vind het ronduit stevig 
balen. 
 
Christine Dessauvagie

``Een leuke reactie achteraf: `Ik vond het zo grappig dat ze beter met zijn zessen een soort 
komedie club moeten beginnen omdat ze zo grappig waren en grapjes over hun handicap 
konden maken`. 
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Dit gedicht kregen wij binnen, enkele dagen na de bekendmaking van het opheffen 

van het APG. De schrijfster van dit gedicht wil anoniem blijven. Uiteraard wordt aan 

dit verzoek voldaan.  

 

Het APG in Alphen aan de Rijn 

Gaat sluiten en dat is niet fijn. 

40 jaren  is er gewerkt 

Vele mensen zijn gesterkt 

Door trouwe leden (door) dik en dun 

Gehandicapte mensen die hun 

Energie hebben gegeven 

Voor zelfstandig samenleven 

Voor betere omstandigheden 

Om winkels te “betreden” 

Zonder hinderlijke poortjes 

Of te smalle tussendoortjes 

Zonder stoepen en hoge treetjes 

Dankzij hun ervaringsweetjes 

Door adviezen aan te reiken 

Kwaliteit van leven te bereiken 

 

Gemeente, laat het er niet bij zitten 

En de gemoederen niet verhitten 

Neem uw taak en denk goed na 

Over doel van APG en sta 

Achter hun inbreng en luister goed 

Wat hun besluit over opheffen doet 

Voor mobiel gehandicapten 

Ondanks wat zij vast wel appten 

Tegen weerbarstige meningen in 

Heel veel praten over de zin 

Steeds denken en luisteren 

Vooral hardop, niet fluisteren 

Initiatieven bedenken 

Adviseren  en wenken 

 

Van betrokkenen in koor 

Van hoor en wederhoor 

Vaak hebt u naar hen geluisterd 

Wat uitgesproken was of gefluisterd 

Er waren acties voor chauffeurs 

Hoe om te gaan met grote driedeurs 

Hoe rol je een scootmobiel naar binnen 

Aan welke kant moet je beginnen 
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Hoe zet je ’m vast en rol je ‘m naar buiten 

Z’n vaart is bijna niet te stuiten 

Hoe neem je een stoepje af en op 

Zonder dat zij zeggen: “stop” 

 

Zaterdagen met koffie op het plein 

Waar iedereen langs kwam groot en klein 

De voorlichting op basisscholen 

Met ins en outs en onverholen 

Alle medewerkers chapeau! 

Een handicap is geen cadeau 

Hulp van gemeente blijft altijd nodig 

Geld en steun niet overbodig 

Alphenaren dring nu aan 

APG dankte zijn lange bestaan 

Aan verstandig en goed beleid 

Met veel inzet, dat is geheid 

Heeft het APG gezorgd 

Die voorzieningen werden geborgd 

Laat gehandicapten niet in de steek 

Is de boodschap van deze week. 

 
  

.-.-.-. 
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HET BEGIN VAN HET EINDE: 

 

9 MEI 2016: OPHEFFING DREIGT VOOR DE ALPHENSE STICHTING APG  

Het Alphens Platform Gehandicaptenbeleid 
(APG) verkeert momenteel in een crisis. Door 
een aantal omstandigheden dreigt zelfs 
opheffing van de Alphense stichting, zo werd 
maandag bekend gemaakt in een persbericht. 

APG meldt in 'de ergste crisis' te zijn beland 
sinds de oprichting van de stichting, maar wil 
nog geen verdere mededelingen doen. De 
stichting geeft dinsdagochtend uitleg in een 

persconferentie. 

Sinds 1 januari heeft APG een nieuwe voorzitter. Marjanne Meijerink maakte plaats 
voor oud-wethouder Hub van Wersch.  

 
( Reactie hierop via facebook:       ) 
( Doe niet zo moeilijk mensen en geef nu even tekst en uitleg en  ) 
( doe niet zo duur met een persconferentie op dinsdag.  )   

      
 

 
 

 

1 

http://www.alphens.nl/nieuws/overig/23630,opheffing-dreigt-voor-de-alphense-stichting-apg.html
http://www.alphens.nl/nieuws/overig/21465,hub-van-wersch-vervangt-marjanne-meijerink-bij-apg.html
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HET APG STOPT EIND VAN DEZE MAAND. 
 
Het Alphens Platform Gehandicaptenbeleid (APG) stopt eind deze maand. 

Dat maakte de stichting dinsdag bekend tijdens een persconferentie. Door een 
opeenstapeling van gezondheidsproblemen binnen het bestuur is het niet meer 
mogelijk om nog langer door te gaan met de bijna veertig jaar oude stichting.  
Voormalig voorzitter Marjanne Meijerink moest eind vorig jaar al noodgedwongen 
het stokje overgeven aan oud-wethouder Hub van Wersch. ,,Met bloedend hart 
moeten we constateren dat het niet meer kan’’, zegt hij in restaurant De Vrienden 
aan de Uranusstraat in Alphen aan den Rijn. ,,Het liquideren van het APG is een 
verlies voor de gemeente. Dit einde is eigenlijk ontzettend onverwacht. We zouden 
volgend jaar ons jubileum gaan vieren, maar dat gaat nu niet lukken.’’  
 
De stichting onderbrengen bij een andere organisatie lukt volgens Van Wersch niet. 
,,Het is te complex. De kracht van de stichting is dat het bestuur bestaat uit mensen 
met een beperking. Daar heeft het APG belang bij. Het is herkenbaar voor de 
doelgroep en de buitenwereld weet precies waar we voor staan.’’  
Het APG voortzetten en het bestuur vervangen door nieuwe en gezonde mensen, 
eventueel zonder beperking, zien de huidige bestuursleden niet zitten. Het inwerken 
duurt twee tot drie jaar, maar nog veel belangrijker is de kwaliteit en ervaring van 
leden. ,,Wij kunnen niet bestaan met alleen mensen zonder beperking. Die denken 
heel anders dan wij’’, vertelt Meijerink. ,,Als we ergens een gat hadden gezien om 
verder te gaan, dan hadden we dat gedaan.’’  
 
Jarenlang zoekt de belangenorganisatie al naar een versterking van het bestuur, 
maar zonder succes. De stichting stopt liever, dan dat ze op een lager pitje 
doorgaan. ,,Dan zijn we een zwaar gehandicapte organisatie, in plaats van een 
organisatie vóór zwaar gehandicapten.’’, zegt Van Wersch.  
De bestuursleden maken zich grote zorgen over wat gaat gebeuren met het 
gehandicaptenbeleid. Meijerink verwacht dat Alphense gehandicapten over een jaar 
huilend bij de gemeente op de stoep staan. ,,Over wat er allemaal misgaat.’’ In 
Alphen aan den Rijn zijn naar schatting 12.000 gehandicapten, van wie 300 donateur 
zijn van het APG.  
 
Meijerink is 23 jaar lang voorzitter geweest van de stichting. ,,Iedereen moet de hulp 
nu zelf gaan oppakken en daarom zijn wij zo bezorgd. We waren altijd heel 
laagdrempelig.’’ Het APG richt zich op toegankelijkheid voor gehandicapten, geeft 
voorlichting op scholen en adviseert de gemeente.  
De bestuursleden zijn blij met wat ze de afgelopen jaren bereikt hebben, zoals 

bijvoorbeeld een goede toegankelijkheid van het Castellum theater en het Rijnplein. 

 

 

Bron: Lisa van der Linden – Leidsch Dagblad - 10-5-2016. 

 
 

 

2 
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ALPHENS PLATFORM GEHANDICAPTEN HEFT ZICHZELF OP 
 
ALPHEN AAN DEN RIJN - Stichting Alphens Platform Gehandicapten (APG) bestaat 
vanaf 1 juni niet meer. Na bijna 40 jaar voor de belangen van gehandicapten in de 
gemeente te zijn opgekomen, kunnen de bestuursleden hun werk niet meer 
voortzetten. Door de opheffing zien zij de toekomst voor mensen met een 
lichamelijke beperking somber in. Wethouder Han de Jager verwacht dat de 
belangen door de Cliëntenadviesraad goed worden behartigd. Het APG-bestuur 
betwijfelt dit. 

De bestuursleden van het APG maakten dinsdag 10 mei bekend 
dat op 31 mei 2016 het APG formeel wordt opgeheven. Bijna 40 jaar kwam het APG, 
en de voorloper daarvan, op voor de belangen van de gehandicapte medemens. 
'Naast bestaande lichamelijke beperkingen worden de vier gehandicapte 
bestuursleden door andere, progressief ontwikkelende ziekten, verder beperkt. Ze 
kunnen gewoon niet meer verder', licht voorzitter Hub van Wersch de 
bestuursbeslissing toe. 'Hier moet je vol voor gaan. Met half werk kom je er niet. 
Daarom hebben we, met pijn in het hart, besloten het APG op te heffen.' 
 
Ondanks vele inspanningen zijn geen nieuwe bestuurders met lichamelijke 
beperkingen te vinden. 'Mensen zonder lichamelijke beperkingen weten niet waar ze 
over praten.' Met schrijnende praktijkvoorbeelden licht het bestuur de uitspraak toe. 
Na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 
2015 heeft het APG extra tijd en inspanning moeten steken in advisering van de 
beleidsmakers. 
 
Wethouder De Jager ervaart de opheffing van het APG als een verlies. 'Het APG is 
een buitengewoon bevlogen en gedreven gesprekspartner geweest in de 
ontwikkelingen, onder andere, rondom de Wmo.' Tegelijkertijd verwacht hij dat met 
de Cliëntenadviesraad de belangen van de inwoners met een functiebeperking goed 
behartigd blijven. Dat betwijfelt het bestuur, met name omdat er geen mensen met 
een lichamelijke beperking in de cliëntenraad zitten. 
 
Het APG richtte zich op beleidsadvisering, voorlichting op scholen en 
toegankelijkheid. Zo voorkwam de inzet van het APG dat het Rijnplein en 
stadscentrum Hoge en Lage Zijde ontoegankelijk werden voor mensen met fysieke 
beperkingen. Beleidsadviezen stuurden ongewenste beleidseffecten bij. Zij leerden 
generaties schooljeugd wat het betekent als je door een handicap niet meer in staat 
bent de eigen billen af te vegen en welke maatregelen nodig zijn om ondanks een 
handicap, zelfstandig te blijven functioneren. 
 
De bestuursleden kunnen niet meer. 'Als we zo na deze persconferentie thuis 
komen, is het languit liggen en lullig kijken. We zijn op.' 

Bron: Witte weekblad, roelf scholma, 12 mei 2016. 

 



24 
 

APG MAAKT ZICH GROTE ZORGEN OVER LOT VAN 
GEHANDICAPTEN 

De bestuursleden van het Alphens Platform 
Gehandicaptenbeleid maken zich grote zorgen over het lot 
van hun achterban. Gehandicapten krijgen door veranderde 
wetgeving minder uren huishoudelijke hulp, geen 
vergoeding voor een scootmobiel en moeten betalen voor 
vervoer naar een wijkcentrum waar zij maaltijden of 
activiteiten kunnen bijwonen.                                        
,,Ik kom steeds meer mensen tegen die leven in een vuiler 
huis en mensen die vereenzamen,'' zei APG-boegbeeld 
Marjanne Orbons-Meijerink dinsdagochtend op een 
persbijeenkomst. Die had APG belegd om te melden dat de 
stichting eind deze maand stopt. Door toenemende 
gezondheidsproblemen kunnen de bestuursleden hun werk 

niet meer voortzetten. Vervangers zijn niet gevonden. ,,Daaraan is de laatste jaren 
hard gewerkt, maar zonder resultaat,'' zei Hub van Wersch.  
 
De oud-wethouder in Alphen nam begin dit jaar nog wel het stokje over van Orbons-
Meijerink als APG-voorzitter. ,,We gaan geen organisatie in stand houden die op 
sterven na dood is'', aldus Van Wersch. Hij noemt het einde van APG een 'enorm 
verlies' voor Alphen.  
Het gehandicaptenplatform is bijna 40 jaar actief geweest en heeft zich volgens Van 
Wersch een ware luis in de pels getoond. ,,Daar kan ik over meepraten, kijkend naar 
mijn periode als wethouder.''  
 
De achterban, volgens Orbons-Meijerink wel zo'n 12.000 mensen, heeft volgens de 
bestuursleden grote moeite zelf met problemen naar de gemeente of andere 
instanties te stappen. Zij kunnen ook niet meer bij APG aankloppen. ,,We stoppen 
pas over enkele weken, maar gaan niet op de valreep nog allerlei zaken oppakken'', 
aldus Orbons-Meijerink. 
De gemeente heeft wel een cliëntenadviesraad die als klankbord moet fungeren, 
maar daarvan heeft APG geen hoge pet op. Van Wersch: ,,Daar zitten mensen in van 
instellingen die opdrachten krijgen van de gemeente en daarom minder snel kritiek 
zullen spuien.'' Het APG heeft niet alleen talloze adviezen gegeven over regelgeving 
en vergoedingen voor gehandicapten, maar ook onderzoek gedaan naar de 
toegankelijkheid van gebouwen (zoals theater Castellum en de Alphense 
zwembaden) en andere openbare ruimtes, zoals het Rijnplein. Bovendien gaven 
APG-bestuursleden zo'n 15 jaar voorlichting op scholen om kinderen duidelijk te 
maken wat het betekent om gehandicapt te zijn.  
 
Het APG-bestuur stopt 'met bloedend hart'. Van Wersch betreurt dat vanuit de 
achterban geen nieuwe bestuursleden zijn opgestaan, maar snapt dat tegelijkertijd 
ook wel. ,,De kracht van APG is altijd geweest dat er bestuurders waren die dagelijks 
aan den lijve ondervinden welke impact een handicap heeft. Maar door hun 
beperking hebben mensen ook minder energie over om het bestuurswerk te doen 
met de toewijding waarmee het de afgelopen jaren is gedaan.'' 

Bron: Leidsch Dagblad, Jan Belt 10-05-16 



25 
 

ALGEMEEN DAGBLAD 14 MEI 2016: 
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DE ALPHENSE TALKSHOW VAN 4 JUNI 2016: 
 
Dat Stichting Alphens Platform Gehandicaptenbeleid (APG) ermee stopt is een slechte 
zaak en het betalen voor het weggooien per afvalzak is geen goed idee. Dat was de 
strekking van De Alphense Talkshow afgelopen zaterdag in Theater Castellum. 
 
Marjanne Orbons-Meijerink vertelde waarom het APG zichzelf op heeft geheven: er 
was onvoldoende opvolging in het bestuur. Orbons-Meijerink zegt zelf het werk 
lichamelijk en emotioneel niet meer aan te kunnen. ‘De mondige mindervalide vindt 
zijn weg wel in het nieuwe systeem, maar er gaan mensen buiten de boot vallen’, stelt 
ze. ‘Daarnaast wordt het bijkopen van zorg voor veel mensen te duur.’ 
 
Wethouder Han de Jager (CDA) was het niet helemaal eens met de inschattingen van 
Orbons. Een telefonische enquête onder Alphense mindervaliden had hele positieve 
reacties opgeleverd, concludeert De Jager. Eens waren ze het wel over het belang van 
laagdrempelige hulp en dat het huidige systeem daar niet altijd aan voldoet. 
 
Voor Orbons-Meijerink was het grootste succes van het APG dat de Alphense 
mindervalide door hun inbreng serieus genomen is. ‘Van iedere 100 problemen die we 
hebben ingebracht is zeker aan 80 iets gedaan.’ Alle gasten waren het er over eens 
dat het eigenlijk goed zou zijn als er toch een soort doorstart van het APG zou komen. 

 

7 juni, studioalphen.nl/nieuws.  

 

 

 
 

 

http://studioalphen.nl/nieuws/164272/alphens-platform-gehandicaptenbeleid-stopt-na-bijna-40-jaar.html
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APG IN ACTIE BIJ DE ALPHENSE TALKSHOW (DAT) 
`HET VALT ALLEMAAL REUZE MEE` 
 
Zaterdag 4 juni jl. heeft Marjanne Orbons tijdens de Alphense Talkshow verteld over 
de opheffing van het APG.  

Er is onvoldoende opvolging in het 
bestuur en de zittende bestuursleden raken overbelast door de te grote druk, zowel 
lichamelijk als geestelijk. Ook zijn er te weinig mensen die het bestuur komen 
versterken. Met pijn in het hart is noodgedwongen tot deze conclusie gekomen. De 
mindervalide Alphenaren hebben vanaf nu geen belangenbehartiging  
vertegenwoordiger meer. 
Terneergeslagen neemt Marianne het woord. Ze voorziet problemen vooral voor de 
minder mondige mindervalide en/of oudere. Deze mensen kunnen de weg niet 
vinden in het nieuwe systeem en bovendien worden de kosten te hoog voor veel 
mensen.  
Wethouder Han de Jager vertelde dat het allemaal wel meevalt. Hij baseert zich 
hierbij op een telefonische enquête onder mindervaliden in Alphen...ik ben niet 
gebeld. 
 
Wat mij stoorde was de bagatelliserende wending die de discussie toen kreeg. Er 
word verwacht van de mindervalide dat hij of zij eerst in de eigen sociale omgeving 
kijkt wie er hulp kan bieden. Mijns inziens word er dan voorbij gegaan aan het feit 
dat mantelzorgers overbelast raken en de mindervalide nog verder van huis is.  
 
Vaak hebben de mantelzorgers een fulltime baan en hebben dus beperkte 
mogelijkheden tot het bieden van mantelzorg. `Dan vraag je toch gewoon de buren` 
werd er geroepen vanuit het panel. Natuurlijk kun je best de buren vragen om een 
keer boodschappen te doen maar om de buren te vragen om je badkamer schoon te 
maken..en dat iedere week...gaat een beetje te ver. Bovendien hebben ook de buren 
vaak een baan. Ook wonen eventuele kinderen die als mantelzorger worden ingezet, 
vaak buiten Alphen en hebben een druk leven of ze zijn jong, bovendien heeft niet 
iedereen kinderen.  
 
De problematiek wordt niet serieus genomen! 
 
Christine Dessauvagie 
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OPHEFFEN APG IS BETREURENSWAARDIG  
Alphense gehandicapten hoeven zich absoluut geen zorgen te maken, nu het 
Alphens Platform Gehandicapten (APG) er mee stopt. De lokale cliëntenadviesraad 
draagt ook zorg voor belangenbehartiging, zegt voorzitter Kees Slingerland. 

Het APG maakte dinsdag bekend zichzelf eind mei op te heffen, wegens een reeks 
grote gezondheidsproblemen bij diverse bestuursleden. De club vreest dat de 
belangenbehartiging van lichamelijk gehandicapten hierdoor sterk achteruit gaat. 

Een van leden van de cliëntenadviesraad is Marjanne Meijerink, bestuurslid van het 
APG, waar Slingerland heel blij mee is. ,,We hebben heel erg veel aan haar advies, 
vanwege de kennis en ervaring die ze heeft.’’ Ondanks haar deelname is de 
cliëntenadviesraad volgens het APG geen goed alternatief voor belangenbehartiging. 
In dit overlegorgaan zitten ook professionals, die niet kritisch genoeg zijn vindt 
Meijerink. 

Voorzitter Slingerland is juist blij dat ook gehandicapten deelnemen aan de raad. 
,,Zij maken de situatie in levende lijve mee en het is juist goed om ze erbij te 
hebben.’’ In de komende vergadering van het overlegorgaan, waar onder andere 
maatschappelijk werkers en vrijwilligers aan deelnemen, wordt extra versterking 
overwogen. 

Slingerland betreurt de opheffing van het APG wel. ,,Ze hebben al die jaren 
buitengewoon goed werk geleverd en ze waren het eerste meldpunt voor problemen 
of vragen van gehandicapten. Dat zal worden gemist. Het was echt een keiharde 
belangenbehartiger.’’ 

Ook bij Stichting Mee, die mensen met een beperking ondersteunt, komt het nieuws 
hard binnen. ,,Het is betreurenswaardig dat een regionale organisatie zoals APG 
moet stoppen’’, aldus Jan Troost, manager kennis en beleid. De gehandicapten 
kunnen terecht bij Stichting Mee in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn, maar 
Troost benadrukt dat zij niet de belangen kunnen behartigen, zoals het APG dat 
jarenlang deed. 

Wethouder Han de Jager (zorg/welzijn) laat via een woordvoerder weten dat hij de 
ontbinding van het APG als ’een groot verlies ziet’. Verdere toelichting wil hij niet 

geven. 

Bron: Lisa van der Linden - Leidsch Dagblad - 11-5-2016 

 

 
 

 
 

 

http://car.adviesraden-alphenaandenrijn.nl/
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HET WOLVENSPOOR 

 
 

20 JAAR GELEDEN 
KWAM IK BIJ HET APG 

WIJ VOCHTEN NOG VOOR DIT . . 
OF DAT . . . . 

IK IEDER GEVAL 
WERD ER TOEN AL 

VERSTERKING GEVRAAGD VAN 
HET APG OM VERDER 

TE KUNNEN. 
OMDAT ER ZOVEEL 

WERK TE DOEN WAS 
EN NOG STEEDS IS 

 
OMDAT NU HET DOEK 

GEVALLEN IS 
BEDENK IK ME DAT 

ALS WE GENOEG HULP 
HADDEN GEKREGEN 

HET APG NOG STEEDS 
ZOU BESTAAN. 

 
AL DIE JAREN 
AL DAT WERK 

IS HET VOOR NIETS GEWEEST? 
IK DENK HET NIET MAAR 
HET IS WRANG OM EEN 

BELANGENORGANISATIE TE 
MOETEN OPHEFFEN 

OMDAT VEEL MENSEN WEL 
GEBRUIK VAN DIE ORGANISATIE 

WILLEN MAKEN, MAAR 
ER ZELF GEEN BIJDRAGE AAN WILLEN  

OF DENKEN TE KUNNEN LEVEREN. 
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U ZEGT: “IK BEN GEHANDICAPT” 

GOH, WIJ OOK! 
U ZEGT: “IK KAN DAT WAARSCHIJNLIJK NIET” 

GOH, DAT ZEIDEN WIJ OOK OOIT 
MAAR WE GINGEN HET PROBEREN! 

IK BEN TELEURGESTELD IN DE 
POWER VAN MENSEN MET EEN BEPERKING. 

ZOALS U IN DE TOEKOMST 
TELEURGESTELD ZAL ZIJN IN 

DE VOORZIENINGEN EN MOGELIJKHEDEN 
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING. 

HELAAS . . . 
 

 

 

Gerda, juli 2016. 

 

 

                                      

Letterlijke tekst uit de statuten. 
 
De Stichting Alphens Platform Gehandicaptenbeleid stelde zich ten doel een bijdrage 
te leveren aan de instandhouding en de totstandkoming van een samenhangend en 
voldoend ontwikkeld aanbod van activiteiten en voorzieningen op het terrein van 
lichamelijk- zintuiglijk- en orgaangehandicapten.  
 
Het APG trachtte deze doelstelling te bereiken door middel van activiteiten die 
worden uitgevoerd door de diverse werkgroepen.  
Tevens woonden vertegenwoordigers uit het bestuur de diverse vergaderingen bij 
van organisaties, die nauw betrokken zijn met, of dienst verlenen aan 
gehandicapten. 
Ook werd voorlichting, informatie en advies gegeven aan onze doelgroep.    

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verantwoording 

 

Het bestuur en de redactie aanvaarden op geen enkele grond aansprakelijkheid voor 

eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van overgenomen gegevens.  

De inhoudelijke verantwoording van de artikelen berust bij de auteur. De inhoud van 

en de meningen in de artikelen verwoorden niet noodzakelijkerwijs die van het 

bestuur en/of de redactie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ACTUEEL VOOR NU EN IN DE TOEKOMST. 
 

 


