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1

Voorwoord

Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2017 van de Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM).
De stichting is opgericht op 3 maart 2017 in aanwezigheid van Gerard Visser, Antoon Buiting,
Marion de Laat en notaris mr. A.H. van den Boogaart.

Namens het bestuur van
de Stichting Toegankelijk Meierijstad
Wilma Gevers, voorzitter

maart 2018
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We kijken tevreden terug op een jaar waarin de bestaande platforms in de kernen werden
opgeheven en werden omgevormd naar werkgroepen. Deze werkgroepen kwamen onder de
vlag van de nieuwe Stichting Toegankelijk Meierijstad. Met deze bundeling van krachten
komen we op voor de belangen van de inwoners die leven met een functiebeperking. Ons doel
is dat iederee o eperkt ka
eedoe i de sa e le i g . Met deze a itie ille e het
samenleven voor iedereen verbeteren. Dan doen we met een grote groep vrijwilligers en
hulptroepen in de drie kernen. In een gezamenlijke bijeenkomst op 8 september 2017
maakten we kennis met alle vrijwilligers binnen de stichting. Met de organisatie van het
symposium op 24 november 2017 hebben we ons gepresenteerd aan onze belangrijkste
samenwerkingspartners.

Voorwoord

Op 4 juli 2017 is Wilma Gevers met algemene stemmen van het bestuur benoemd tot
voorzitter. Wilma is gedurende het hele jaar 2017 goed ingewerkt door Gerard Visser en
Gerard blijft betrokken bij STM als coördinator van de werkgroep Veghel.
Naast deze bestuursleden is Dick Boerefijn actief als adviseur PR.
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2

Verslag bestuur

2.1

Samenstelling

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Toegankelijk Meierijstad bestaat uit:
Wilma Gevers – voorzitter
Antoon Buiting – penningmeester
Marion de Laat– secretaris
Dick Boerefijn – adviseur PR
Het Hoofdbestuur van de Stichting Toegankelijk Meierijstad bestaat uit het dagelijks bestuur,
uitgebreid met de coördinatoren van de werkgroepen:
Corrie van der Heijden – coördinator werkgroep Sint-Oedenrode
Rien Rijken – coördinator werkgroep Schijndel
Gerard Visser - coördinator werkgroep Veghel

2.2

Vergaderingen

De Stichting Toegankelijk Meierijstad kent een vergaderstructuur die bestaat uit:
Dagelijks Bestuur belast met beleidszaken die de woonkernen Veghel, Sint-Oedenrode en
Schijndel (hele gemeente Meierijstad) aangaan.
Hoofdbestuur bespreekt voortgang en afstemming in de 3 kernen.

In 2017 namen de bestuursleden deel aan de volgende activiteiten en hadden diverse externe
contacten:

Bestuursvergadering

Regio-overleg

Gemeente

Kennismaking partners waaronder Adviesraad Sociaal Domein

Welzijnsorganisaties, Dementievriendelijke gemeente, Mantelzorg

Provincie

Ondernemers; horeca, recreatie, sportaccommodaties etc.

Verslag bestuur

Externe contacten
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2.3
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Verslag van de werkgroepen

3.1

Werkgroep Sint-Oedenrode

Samenstelling
De werkgroep bestaat uit 10 personen: 4 dames en 6 heren.

Werkgroepbijeenkomsten
De werkgroep heeft 4 keer plenair vergaderd. Daarvoor heeft de gemeente telkens een
vergaderruimte met faciliteiten ter beschikking gesteld.
Planbeoordelingen (woningbouw)
Door woningbouwvereniging Wovesto is gevraagd een 2-tal projecten te beoordelen, te
weten:

de bouw van 22 appartementen aan de Mater Lemmensstraat;

de herontwikkeling van de Ritakerk in de kern Boskant.
Voor beide projecten zijn onze bemerkingen schriftelijk vastgelegd en aan de projectleider van
Wovesto per mail toegestuurd.
Planbeoordelingen (infrastructuur)

Eerder is de herinrichting van het centrum van Nijnsel beoordeeld en zijn de
bemerkingen in het veld extra toegelicht. In 2017 heeft een nacontrole op enige
onderdelen (o.a. oversteekmogelijkheid) plaatsgevonden.

De gevolgen van een schouwronde door het centrum van Sint-Oedenrode en de
uitwerking (o.a. inrichting als een Mixed Zone en verwijdering van rampalen in de
looproute). Over nog enige uit te voeren zaken is overleg gevoerd.
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2017: Een speciaal jaar
Het jaar 2017 stond voor de werkgroep in het teken van de overgang van een lokaal platform
gericht op de gemeente Sint-Oedenrode naar onderdeel worden van een grotere organisatie
die zich richt op een grote gemeente met 13 kernen. Hoewel de werkgroep zich op het gebied
van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode blijft richten, zijn er verschillende nieuwe
projecten in voorbereiding. Zo heeft de werkgroep zich uitgebreid laten informeren over het
su es olle S hoolproje t zoals dat al jare i Veghel ordt uitge oerd.
Daarnaast hebben verschillende leden van de werkgroep deelgenomen aan besprekingen om
de samensmelting naar één stichting vlot te laten verlopen. Deze inspanningen worden echter
niet in dit werkgroepverslag opgenomen.

Verslag van de werkgroepen

Kennis en ervaring
Van de groep maken personen deel uit met een mobiele, visuele en verstandelijke beperking.
Naast deze ervaringsdeskundigheid beschikt de groep over bouwkundigen en deskundigen
infrastructuur en verkeer.
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Project Vresselse Bos
Aanvankelijk is de werkgroep Sint-Oedenrode benaderd om te participeren in dit project dat
beoogt een wandelpad met kunstobjecten en informatie voor de hele familie en zeker voor
mensen met een beperking te realiseren. Dat is breder getrokken waardoor meteen de kennis
en ervaring van Veghelse zijde is toegevoegd. Het is een ingewikkeld proces met veel partijen.
In 2017 hebben een 6-tal bijeenkomsten plaatsgevonden.

Namens de werkgroep
Antoon Buiting

3.2

Werkgroep Schijndel

Werkgroepbijeenkomsten
De werkgroep heeft in 2017 4x overleg gehad en wel op 12 mei, 9 juni, 15 september en 1
december. Op 10 januari 2018 is er een lunch gereserveerd voor leden en hun partner.
Besproken onderwerpen:

Lopende zaken/signalen over toegankelijkheid

Afstemming activiteiten hoofdbestuur

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in Schijndel

Herbestrating Dr. Janssenlaan, Pater van den Elzenstraat en Dr. Schaapmanlaan

Bijwonen van c.q. meewerken aan relevante bijeenkomsten

Contacten met relevante instellingen
Uitgevoerde werkzaamheden

Planbeoordeling toegankelijkheid van de herbestrating

Planbeoordeling toegankelijkheid van nieuwe wijk Beukenhof in Wijbosch

Inventariseren en registreren van de Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen
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2017: Een speciaal jaar
In april 2017 is de werkgroep Schijndel gestart als werkgroep van de nieuwe Stichting
Toegankelijk Meierijstad. Tevens is een nieuwe coördinator aangetrokken. Voorheen werden
de belangen van de gehandicapten in Schijndel behartigd door het PGOS (Platform
Gehandicapten Overleg Schijndel) en de Seniorenraad Schijndel. Twee ex-leden van het PGOS
(Arie Spierings en Inge Kools) zijn lid van de nieuwe werkgroep en brengen een schat aan
kennis en ervaring mee in de nieuwe stichting.

Verslag van de werkgroepen

Samenstelling
De werkgroep bestaat in 2017 uit 4 personen: Arie Spierings, Wim Verstraaten, Inge Kools en
Rien Rijken met kennis en ervaring op het gebied van zorg en welzijn, gezondheidszorg,
onderwijs en mensen met een beperking. Rien Rijken is medio april aangetrokken als nieuwe
coördinator van de werkgroep. In december heeft Wim Verstraaten afscheid genomen van de
werkgroep. Er worden momenteel 2 nieuwe leden gezocht.
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Leggen en onderhouden van (informele) contacten met gemeente
(weg- en waterbouw en sociale domein, buurtadviseur Wijbosch), Zorg en welzijn,
Paragames en Seniorenraad Schijndel, Wijkplatform Overleg Meierijstad
Meewerken aan voorbereiding schoolproject Schijndel
Deelname aan kennismakingsbijeenkomst vrijwilligers op 8 september en
symposium op 24 november.

Namens de werkgroep
Rien Rijken

3.3

Werkgroep Veghel

Samenstelling
De werkgroep bestaat uit 5 personen: 1 dame en 4 heren. Een van onze werkgroepleden is
helaas in 2017 overleden.

Werkgroepbijeenkomsten
De werkgroep heeft 5 keer plenair vergaderd in de Lapvoet.
Planbeoordelingen (gebouwen)
De leden van de werkgroep zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Pieter
Bruegelhuis en de controle op de toegankelijkheid.
In 2017 is de nieuwe school De Vijfmaster door de werkgroepleden gecontroleerd en
toegankelijk bevonden.
Er is regelmatig overleg geweest met het bestuur van de Noordkade over de lopende
ontwikkelingen.
Planbeoordelingen (infrastructuur)
Op de bijeenkomst voor de ontwikkeling van de herinrichting van de Markt zijn door ons
adviezen afgegeven in zake de toegankelijkheid.

Namens de werkgroep
Gerard Visser
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2017: Een speciaal jaar
In het jaar 2017 is vooral gewerkt aan het realiseren van een nieuwe stichting voor Meierijstad,
de nieuwe fusiegemeente voor Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel.

Verslag van de werkgroepen

Kennis en ervaring
Alle leden van de werkgroep hebben meerdere jaren ervaring met het adviseren en
controleren in het kader van toegankelijkheid van infrastructuur en gebouwen.
In de werkgroep zitten ook mensen met een visuele en een mobiele beperking.
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4

Projecten

4.1

AGP s Alge e e Geha di apte Parkeerplaatse

Schoolproject 2017

In Veghel is het schoolproject weer met succes afgerond, 15 scholen met totaal 369 leerlingen
uit groep 8 hebben deelgenomen en kennis gemaakt met de problemen van mensen met een
beperking. Geweldige positieve reacties ontvangen van de kinderen die hebben deelgenomen,
maar zeker ook van de leerkrachten die in vervolg op dit lesuurtje eigen initiatieven
ontwikkelen.
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4.2

Projecten

Tijdens het symposium op 24 november is de gezamenlijke folder voor heel Meierijstad
gepresenteerd. De werkgroepleden Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben de in hun
ge ied aa ezige AGP s getoetst e hiero er gerapporteerd.
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5

PR-activiteiten

5.1

Kennismakingsbijeenkomst

8 september 2017, Odendael, Sint-Oedenrode

Binnen de Stichting Toegankelijk Meierijstad waren in 2017 24 vrijwilligers actief binnen de
drie werkgroepen en in het bestuur. Om elkaar te leren kennen en om de neuzen dezelfde
richting op te laten wijzen, organiseerden we op 8 september 2017 een
kennismakingsbijeenkomst.

Symposium

Onbeperkt meedoen voor iedereen. Het centrale thema: Leren inclusief denken.
24 november 2017, Pieter Brueghelhuis te Veghel
We organiseerden dit symposium om de nieuwe organisatie bekend te maken, onze doelen en
activiteiten onder de aandacht te brengen en om een start te maken met Inclusief denken
binnen gemeente Meierijstad.
Er waren ca. 60 deelnemers aanwezig vanuit verschillende organisaties. Onder het bezielend
voorzitterschap van Huub van Mackelenbergh werden de deelnemers door het programma
geleid. Het was een gevarieerd programma met aandacht voor verleden, heden en toekomst.
Het symposium werd gestart met een quiz met vragen over toegankelijkheid.
Verleden
Er werd afscheid genomen van de platforms in de drie kernen en de nieuwe stichting met logo
en website werd welkom geheten. Vrijwilligers werden geïnterviewd over hun motivatie om
zich in te zetten voor mensen met een functiebeperking.
Heden
De drie belangrijkste activiteiten van de stichting werden gepresenteerd; het schoolproject
voor alle groepen 8 van het basisonderwijs, de nieuwe folder met daarin de Algemene
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5.2

PR-activiteiten

In deze bijeenkomst bespraken we de belangrijkste speerpunten en stelden we een
vergaderplanning vast. Tevens werd afgesproken dat we tweemaal per jaar in deze
samenstelling bij elkaar komen.
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Gehandicapten Parkeerplaatsen in gemeente Meierijstad en aandacht voor de controle van
openbare gebouwen op toegankelijkheid.
Toekomst
De 16 belangrijkste punten in het VN-verdrag van het college van De rechten van de mens
werden aangestipt; van Verdrag naar inclusie. De wethouder zegde toe mee te willen werken
vanuit de gemeente aan het realiseren van de actiepunten uit dit verdrag.
Afsluitend werd aan deelnemers gevraagd aan te geven waar zij vinden dat de stichting vooral
aandacht aan moet besteden. Tot slot werd de bijeenkomst beëindigd onder het genot van
een hapje en drankje.

5.3

Website

Secretaris en PR-adviseur hebben een inventarisatie gemaakt van wat er op een website moet
komen staan en voor wie deze website bestemd is. Voor de opmaak van de website is een
kleine lokale ondernemer ingeschakeld, waarmee in goed overleg op een eenvoudige manier
de website tot stand gekomen is.
Een van de aandachtspunten was de opties voor een voorleesfunctie en het aanpassen van de
lettergrootte en het contrast, omdat veel mensen uit onze doelgroep dat zeer op prijs stellen.
De website is gepresenteerd tijdens het symposium op 24 november 2017 en wordt
regelmatig geüpdatet door de secretaris.

Diverse documenten die gebruikt worden in Veghel en SintOedenrode zijn omgezet in een nieuwe lay-out en toepasbaar
gemaakt voor alle 3 de kernen.
Er is een factsheet opgesteld waarop in een oogopslag te lezen is
waar onze stichting voor staat; (tactische)doelstellingen en
strategie.

PR-activiteiten

PR-materiaal, banner, documenten

Stichting Toegankelijk Meierijstad heeft de bestaande banner van
SPOG overgenomen en deze aangepast met het nieuwe logo en de
kernwaarden. De banner zal gebruikt worden bij al onze
activiteiten.
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5.4
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6

Financiën

Het jaar 2017 stond in het teken van oprichting en opbouw.
Dat betekende eenmalige kosten voor nieuwe activiteiten en afronden van diverse projecten
die nog niet allemaal (volledig) voltooid zijn. De bestaande platforms uit Veghel en
Sint-Oede rode he e ieder € 3.000 ingebracht. Wegens het ontbreken van een regulier
platform aangaande toegankelijkheid in Schijndel heeft de gemeente Meierijstad een
gelijkluidend bedrag aan subsidie toegekend. Samenvattend kan de financiële rapportage als
volgt worden weergegeven.

Ontvangsten
9.000

Representatie, vergader- en
administratiekosten
Projecten:
Symposium, folder
Algemene Gehandicapten
Parkeerplaatsen, Vresselse
Bos, Schoolproject
Opzet en inrichting website,
drukwerk
Teambuilding en overige
kosten vrijwilligers

De penningmeester
Antoon Buiting

562
1.065

2.042
897

9.000

4.566
4.434

Financiën

Totalen
Saldo ultimo 2017

Uitgaven
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Omschrijving
Inbreng platforms Veghel
en Sint-Oedenrode en
subsidie gemeente
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