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VOORWOORD  

Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin voor het eerst in de moderne 

tijd een wereldwijde pandemie uitbrak. Het maatschappelijke leven kwam vooral tot stilstand, 

leefde weer op om vervolgens toch weer het dal in te gaan. Ook voor de SGO heeft dat 

uiteraard vergaande consequenties gehad. Formeel mocht tijdens de lock downs niet veel en 

het maakte het nog extra lastig omdat onze doelgroep veelal tot de risicogroep behoort. Veel 

kon dus geen voortgang vinden. Toch hebben we als SGO dit jaar zeker niet stilgestaan. De 

activiteiten inventariserend die toch allemaal weer aandacht gehad hebben komen we tot 

een heel respectabele lijst. We signaleren zelfs groei in het aantal opgepakte onderwerpen 

en zijn daar trots op. In onze wereld liggen immers nog steeds ontzettend veel dingen die 

verbeteringen behoeven opdat uiteindelijke gesproken kan worden van een echte inclusieve 

samenleving. 

Het jaarverslag bestaat na een algemene toelichting uit 5 onderdelen startend met waar we 

als SGO voor willen staan, vervolgens welke projecten we doen, wat de inhoud is van de 

samenwerking met de gemeente, hoe we aan communicatie met de doelgroep en de overige 

burgers invulling geven en tenslotte de vrijwilligersinzet. 

Wij wensen u veel leesgenot. 

Het bestuur 
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BESTUUR  

 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de SGO vergadert eens per zes weken. Op de agenda 

staan punten als de ontwikkeling en voortgang van de projecten, beleid(s)ontwikkeling en 

financiën. De vergaderingen zijn openbaar. Voorafgaand aan de AB-vergadering vergadert 

het Dagelijks Bestuur (DB) eveneens om de zes weken. Dit is een besloten vergadering.  

Het bestuur van de SGO bepaalt de grote lijnen van beleid.  

In het verslagjaar was het bestuur voornemens bijeen te komen op 21 januari, 25 februari, 7 

april, 19 mei, 30 juni, 25 augustus, 6 oktober en 17 november.  

Het bestuur van de Stichting is aan het eind van het verslagjaar als volgt samengesteld: 

Theo Bus  voorzitter  

Marco Verschoor  penningmeester 

Ton Overkamp  secretaris 

John Brugman 

Willeke Franken 

Dickie Heij 

Lia van de Kaa 

André Ladestein 

Ans Selman 

Jeanne Verdijk 

 

Voor een goede communicatie tussen SGO en de (gemeentelijke) Participatieraad nemen – 

afwisselend – aan de bestuursvergadering als toehoorder deel: Francoise Vaartjes en Arie 

Hoogerbrugge. 

 

Het adres van (het secretariaat van) de Stichting is  

Zülpichhof 6, 6662 CC  te Elst.  

Telefoon 0481-376040.  

E-mail: secretaris@sgo-0verbetuwe.nl 

Website: www.sgo-overbetuwe.nl  

Facebook www.facebook.com/GehandicaptenplatformOverbetuwe 

 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nr. 

41053279.
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ALGEMEEN  

 

De Stichting komt op voor de belangen van mensen met een beperking binnen de gemeente 

Overbetuwe. 

De SGO gaat er van uit dat iedereen, ook mensen met een beperking, volwaardig aan het 

maatschappelijk leven deel moet kunnen nemen ofwel van een inclusieve samenleving. Wij 

sluiten daarbij aan bij het (VN) Verdrag voor de rechten van de gehandicapte mens. Het 

bestuur van de Stichting bestaat uit mensen die zelf gehandicapt zijn of die van nabij op de 

hoogte zijn van de problemen van mensen met een beperking. 

 

Het jaar 2020 is voor een belangrijke gedeelte overschaduwd door het Coronavirus Covid 

19. Het hierdoor veelal lamgelegde maatschappelijk verkeer heeft natuurlijk ook invloed 

gehad op onze activiteiten als SGO. De meeste vergaderingen van het AB zijn gecanceld 

vanwege maatregelen en risico’s met name binnen onze doelgroep. Voor de continuïteit 

hebben DB-vergaderingen zoveel als mogelijk voortgang gevonden. Grote activiteiten als het 

kinderfeest ‘Special Kids Day’, de scootmobielpuzzeltocht en voorlichting op basisscholen 

gingen niet door. Maar we hebben verder zeker niet helemaal stilgezeten zoals met het 

opstarten van NAH-bijeenkomsten, het regelmatig ondersteunen van burgers vooral bij 

WMO-toekenningen, het inzetten voor inclusieve speeltuinen en recreatiegebieden het 

starten van periodiek overleg met de gemeente Overbetuwe over lopende zaken en nieuw 

beleid. Ook ons SGO Nieuwsblad verscheen gewoon ieder kwartaal. 

De Corona en met name de hieruit voortvloeiende lock downs maakten het niet makkelijk om 

(vrijwilligers) medewerkers en bestuursleden voor de verschillende projecten van de 

Stichting te werven. Regelmatige aanvulling van vrijwilligers is noodzakelijk om de 

activiteiten te handhaven en bij voorkeur uit te breiden zoals voor contactpersonen per 

dorpskern die niet volledig bezet zijn. Als je verder naar de projecten kijkt, dan kunnen die 

alleen worden gerealiseerd als er voldoende vrijwilligers zijn. Bij uitval zal voor snelle 

vervanging gezorgd moeten worden. 

De SGO wil - naast de concrete projecten - een informatiebron zijn voor alle mensen met 

een beperking in onze gemeente. Daarvoor geeft de Stichting periodiek (vier keer per jaar) 

het SGO-Nieuws uit. De SGO heeft daarnaast een eigen website en een eigen Facebook-

pagina, waarop alle actuele informatie te vinden is.  
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In de loop van het verslagjaar hadden wij contact met 

• De gemeente Overbetuwe (bestuurlijk en ambtelijk) 

• Uniek Sporten/Overbetuwe beweegt; SGO zorgt ervoor dat onze doelgroep via het 

kwartaalblad en via de social media op de hoogte gehouden wordt van deze nieuwe 

sportmogelijkheden. Bestaande sportverenigingen worden ondersteund om mensen 

met een beperking binnen hun vereniging te laten sporten. 

• Politieke partijen over inclusiebeleid (CDA, Groen Links, D66) 

• ANWB (Uitvoering prijs kinderspeeltuinen Driel en Zetten) 

• Kersten Heteren (nieuwe leverancier hulpmiddelen) 

• Forte Welzijn (NAH) en Forte Automobiel 

• Dorpsraad Heteren over centrumplannen, Randwijkse waard, Flessenstraat 

• Team Onsoverbetuwe / MijnBuurtje 

 

1. SGO-AANDACHTSGEBIEDEN 

Er zijn door het bestuur10 terreinen benoemd waarop de aandacht van het SGO zich dient te 

richten: 

1. Participatie 

2. Inkoopbeleid kwaliteit en zorg 

3. Gelijke behandeling 

4. Inkomen compensatie meerkosten 

5. Toegang tot informatie 

6. Arbeidsparticipatie en onderwijs 

7. Wonen 

8. Mobiliteit 

9. Gezondheid 

10. PR 

Een aantal van deze terreinen krijgen reeds voldoende aandacht. Een aantal dienen nader 

bekeken te worden om vast te kunnen stellen waar SGO feitelijk voor wil staan en wat 

mogelijk hieruit voortvloeiende activiteiten kunnen zijn. Om dit uit te diepen zijn een aantal 

werkgroepen samengesteld. De werkgroepen wonen en mobiliteit hebben een eerst plan van 

aanpak opgesteld.  
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2. DE PROJECTEN 

 

Het Scholenproject 

 

Ook in 2020 was het de bedoeling rond 20 scholen in de gemeente Overbetuwe te bezoeken 

met het voorlichtingsprogramma ”Gehandicapt en toch Gewoon”. Het doel is om de kinderen 

van Groep 7 van de basisschool vertrouwd te maken met mensen met een handicap (een 

beperking). O.a. met behulp van een werkboek en het zelf rijden met een rolstoel of 

afgeplakte brillen lopen met de taststok. Op een klein traject ervaren kinderen in de praktijk 

wat het betekent dat je een beperking hebt. Met de hulphond Mayca kunnen we laten zien 

hoe gehandicapten van de diensten van de hond gebruik kunnen maken.  

Wij gaan ca 27 keer per seizoen naar scholen. Het ene jaar meer dan het andere omdat wij 

soms eenmaal in de 2 jaar naar een school toe gaan. Dat hangt deels samen met de 

capaciteit en ook met de combinatieklassen die er zijn. 

Vanwege Corona hebben we maar enkele voorlichtingsbijeenkomsten kunnen verzorgen. 

 
 

  

Onze vrijwilligers (op het eind van het jaar) bij dit project zijn:  

Cecile Reith    Joke van der Schaaf  Dickie Heij   

Ans Selman    Riekie Brugmans  Leo de Kruis 

John Brugman   Bert Jansen    Ton de Jong 

Hetty Wieringa en hond Mayca zijn helaas dit jaar gestopt en worden vervangen door Bep 

van der Horst en haar hond. 

Theo van Summeren rijdt het materiaal van en naar de scholen. 

Het personenvervoer van deze vrijwilligers wordt door Automobiel, de vervoersservice van 

Forte Welzijn verzorgd. 
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Zwemmen voor mensen met een beperking 

Ook in het jaar 2020 lukte het om ondanks Corona in samenwerking met de zwemvereniging 

EZ&PC op maandagochtend in De Helster mensen met een fysieke beperking de 

gelegenheid te bieden om te zwemmen.  

In juni/juli is voor onze doelgroep wederom een zwemvierdaagse gehouden, die begin juli is 

afgerond met de uitreiking van een officiële oorkonde. 

Wij kunnen dat alleen maar doen dankzij de medewerking van onze vrijwilligers: 

Annemiek van Herk     Dickie Heij        

Ans Hommerson     Ivonne v Ingen         

Bert Jansen       Geert van Bon 

Annie ter Locht     Johan de Man     

Roel Wintering     Rene Zeller     

Chris Selman      Henk Knuiman  

Mevrouw  P. van Summeren 

   

 

De SGO is via de EZ&PC betrokken bij de nieuwbouwplannen van zwembad/sporthal de 

Helster. 

Vervoer 

Aanbesteding en gunning heeft er toe geleid dat het routevervoer (leerlingenvervoer, 

dagbestedingsvervoer en jeugdvervoer) en het vraagafhankelijk vervoer (AVAN) per 1 

augustus 2020 naar een andere vervoerder (Munckhof) is gegaan. Het vervoer wordt 

vraagafhankelijk georganiseerd en ook de planning komt bij de nieuwe vervoerder te liggen. 

Vanuit SGO is veel aandacht besteed aan de zorg voor continuïteit en kwaliteit onder andere 

door een toelichting te verzorgen bij de gemeenteraad. Het loopt vooralsnog redelijk goed 

maar we houden een stevige vinger aan de pols. 
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Scootmobiel puzzeltocht 

Na een zeer succesvolle scootmobiel puzzeltocht in 2019 kon de tocht wegens Corona in 

2020 geen voortgang hebben. Staat in 2021 zeker weer op de agenda! 

          

Ommetjes 

Ons doel bij dit project is om te bereiken dat er bij de aanleg van wandelpaden en 

wandelroutes, ook wel ommetjes genoemd in de Overbetuwe gedacht wordt aan alle 

mensen, dus ook mensen met een lichamelijke beperking, die gebruik maken van een 

scootmobiel, een rollator, een rolstoel, een speciale fiets of een taststok etc. We hebben 

meegekeken en advies uitgebracht in de Randwijckse Waard in Heteren waarbij een groot 

aantal aanpassingen zijn gerealiseerd. Aangepaste hellingen, half verharding van alle 

voetpaden, prima hekken en hellingbaan/toegang tot het strand en verder alle visplekken en 

uitzichtpunten bereikbaar. Met dank aan Lia van der Kaa.  

 
 

 

In het nieuwe struingebied buitendijks bij Loenen/Slijk Ewijk is ook een paar keer 

meegekeken maar dat heeft niet helemaal geleid tot de gewenste aanpassingen vanwege de 

vereisten die van overheidswege en Staatsbosbeheer aan zogenaamde struingebieden 

gesteld worden. 
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Wombat 

In 2019 heeft de gemeente Overbetuwe middelen beschikbaar gesteld voor een 

strandrolstoel ofwel wombat. Het bleek lastig te zijn een goede toegankelijke stallings-/ 

beheersplek te vinden. Na wat omzwervingen is de wombat inmiddels geplaatst bij 

familiehuis ’t Lingeveld dat direct grenst aan Park Lingezegen. Hier kan de Wombat dagelijks 

geleend worden. 

  

Speeltuinen 

De speeltuinen in de verschillende dorpen hebben tijdens de renovatie de nodige aandacht 

gekregen. Zo werd geparticipeerd in gebruikersgroepen en werden schouwen uitgevoerd in 

overleg met uitvoerders en ambtenaren zoals in de gehele wijk Westeraam en bij Vitaal Park 

De Pas. Verder werden subsidies aangevraagd voor verbeteringen. Daartoe maakte Hans 

Linsen een prachtig PR filmpje met Zaza in de hoofdrol. Het mooiste resultaat in deze was 

de toekenning van een ANWB-subsidie van € 10.000 waarmee kinderspeeltuinen in Driel 

(Breekenhof) en Zetten (Nansenstraat) konden worden verbeterd en “inclusief” gemaakt voor 

het spelen van kinderen met een beperking. De gemeente heeft toegezegd dat SGO zal 

participeren in het opstellen van het nieuwe speeltuinbeleid 2021. 
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Integrale toegankelijkheid 

Toegankelijkheid in de woonomgeving is belangrijk zowel in oude als nieuwe wijken. In dat 

kader ontvangen we regelmatig signalen van burgers die wij opnemen met de gemeente en 

waarbij vervolgens de situatie bekeken wordt en aanpassingen gerealiseerd worden. Indien 

ons vele punten opvallen die niet voldoen kunnen we besluiten tot een zogenaamde schouw. 

Dan bekijken we aan de hand van een lijst alle situaties in de betreffende wijk vaak in 

overleg en of samen met bewoners en medewerkers van de gemeente. Het afgelopen jaar 

heeft een dergelijke schouw plaatsgevonden in een een aantal nieuwe wijken in Westeraam 

naar aanleiding van vele klachten. De gemeente heeft toegezegd de gesignaleerd 

tekortkomingen op te pakken. De gemeente is zelf in bestaande wijken niet actief om 

gewenste verbeteringen te signaleren maar werkt overeenkomstig het zgn piepsyteem. In 

dat kader heeft b.v. uitvoerig overleg plaatsgevonden over de zeer gevaarlijke situatie op de 

kruising 2e Lange Voren-Valburgseweg. 

   

Toegankelijkheid gaat verder natuurlijk ook over de toegankelijkheid van gebouwen. Voor 

gemeentelijke gebouwen heeft SGO de afspraak met de gemeente vanaf de ontwerpfase tot 

en met de oplevering betrokken te zijn. Zo zijn we in 2020 o.a. betrokken geweest bij de 

oplevering van het nieuwe gemeentehuis hetgeen tot verschillende aanpassingen geleid 

heeft. Ook de nieuwe Multifunctionele dorpsgebouwen in Valburg, Randwijk, Herveld/ 

Andelst, Wanmolen in Zetten, Centrumplannen in Heteren hadden onze aandacht. 
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NAH 

Er is gestart met het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten voor mensen met niet 

aangeboren hersenletsel (NAH) en/of hun partners. Deze opstart heeft plaatsgevonden in 

overleg met Forte Welzijn. Er zijn contacten gelegd met alle NAH professionals die in onze 

regio behandeling en begeleiding bieden. Wij kennen hen, zij weten wat onze plannen zijn. 

Maar ons uitgangspunt vormt de individuele vraag van de deelnemer. Voor de bijeenkomst 

worden ervaringsdeskundigen ingezet. 

Special Kids Day 

Op initiatief van kinderburgemeester Salma Bensiali zou er in mei 2020 een 

groot kinderfeest georganiseerd worden voor kinderen met een beperking. SGO 

heeft de organisatie hiervan op zich genomen en dit heeft geleid tot de opzet 

van een prachtige programma, een dag met vele diverse activiteiten. Een 

projectgroep heeft alles ontwikkeld en zo’n 60 vrijwilligers hebben zich opgegeven voor de 

uitvoering ervan. De middelen kwamen voor een deel van het budget van de 

kinderburgemeester en verder van vele donateurs uit het bedrijfsleven die daarvoor o.a. 

benaderd zijn via de beursvloer Overbetuwse Uitdaging. Helaas moest het feest voor 2020 

vanwege Corona uitgesteld worden naar inmiddels 2022. Initiatiefneemster Salma hebben 

we bij haar afscheid benoemd tot ambassadrice van het kinderfeest zodat haar 

betrokkenheid ook in de toekomst gegarandeerd is. Het is de bedoeling dit kinderfeest 2 

jaarlijks te gaan organiseren. 
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Individuele ondersteuning 

In diverse gevallen is op verzoek aan mensen in onze doelgroep individueel ondersteuning 

verleend bij voorkomende zaken met name aangaande WMO-voorzieningen. 

3. SAMENWERKING GEMEENTE 

Overleg gemeente Overbetuwe 

Het regelmatige en goede overleg met wethouder en diverse ambtenaren heeft ertoe geleid 

dat vanaf 2020 ambtenaar Eelco Kroos benoemd is tot vaste contactpersoon voor SGO 

namens de gemeente en dat er een vast tweemaandelijks overleg gecreëerd is voor 

bespreking van lopende zaken waaronder beleid. Vanuit SGO participeren Jeanne Verdijk en 

Theo Bus in dit overleg. Afhankelijk van het onderwerp participeren andere ambtenaren op 

verzoek of op eigen initiatief. Dit overleg voldoet steeds beter gelet op toename van het 

aantal onderwerpen en deelnemers. 
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Beleidsplan Sociaal Domein 

De gemeente Overbetuwe heeft in 2020 een beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025 

opgesteld met als titel ‘Een sterke sociale basis in Overbetuwe’. Bij de opstelling daarvan 

heeft de gemeente SGO om input verzocht en wij hebben hierin uitvoerig de belangen van 

mensen met een beperking benadrukt. Verheugd hebben we mogen constateren dat 

nagenoeg al onze adviezen zijn overgenomen en dat de beleidsnotitie inmiddels is 

vastgesteld door de gemeenteraad in december 2020. Spannend wordt nu hoe de 

vastgestelde beleidskaders vertaald worden naar het uitvoeringsplan. Gelukkig zitten we 

regelmatig aan tafel met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de opstelling en 

uitvoering van dit plan. 

Koplopertraject 

De gemeente is aangewezen als koplopergemeente met als doel onafhankelijke 

clientondersteuning te verbeteren. In dit kader wordt beleid geformuleerd en de gemeente 

heeft SGO gevraagd hierover mee te denken in bilaterale en groepsbijeenkomsten. Vol 

verwachting wordt uitgekeken naar de resultaten van dit traject omdat we helaas regelmatig 

moeten constateren dat er in dit kader nog veel te verbeteren valt. 

Toegankelijk Overbetuwe 

De website Toegankelijk Overbetuwe werd in het verleden bijgehouden door SGO. Vanwege 

gedateerde software was dat niet meer mogelijk waardoor het zijn waarde verloor. Op zoek 

naar een oplossing werkten we samen met de buurtverbinders van de website 

OnsOverbetuwe, de gemeente en het team MijnBuurtje. De gemeente heeft vervolgens het 

bedrijf ‘Mijn Buurtje’ opdracht gegeven de toegankelijkheidssoftware te implementeren in het 

bestaande systeem (OnsOverbetuwe) zodat actualiseren en aanvullen van toegankelijks 

informatie van gebouwen weer mogelijk wordt. Dat blijkt een intensief traject. Vanuit SGO 

zijn er vele advies/werkuren aan besteed. Van 400 gebouwen in de gemeente is momenteel 

de toegankelijksheidsinformatie te vinden. 
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Beleid Jeugdhulpverlening 

Er is op het eind van 2020 een stevige discussie met de gemeente ontstaan over de 

uitvoering van beleid jeugdhulpverlening vanwege wijzigingen. Toekenningen dreigen gekort  

te worden zonder dat hieraan voorafgaande een beleidswijziging gerealiseerd is.  

4. COMMUNICATIE 

Nieuwsblad 

Het SGO Nieuwsblad is verschenen in maart, juni, september en december. Oplage is 735 

exemplaren. Er worden 200 digitale exemplaren verstuurd.Totaal zijn er 28 vrijwillige 

bezorgers actief om ze in alle kernen te verspreiden. Ca 10 bladen gaan per post. Zowel de 

doelgroep als dienstverlenende organisaties lezen het blad. Het blad wordt in Andelst  (A&K) 

gedrukt. Elk kwartaal weer zoeken wij mensen voor het schrijven van stukjes bij voorkeur 

vanuit een bepaald thema. Er zijn een aantal vaste columnisten die vooral schrijven vanuit 

hun ervaringen. Vooral plaatselijk nieuws dat interessant is voor onze doelgroep is de 

insteek; verder wordt zoveel als nuttig en nodig is aandacht besteed aan de wet- en 

regelgeving, landelijk nieuws en ontwikkelingen op breed terrein. Op die manier geven we 

mensen inzicht in zaken en houden wij de mensen in onze doelgroep en anderen op de 

hoogte van actuele ontwikkelingen. Het blad kan overigens ook via de website worden 

gelezen. De redactie is in handen van Jeanne Verdijk. 
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Website 

Ons bestuurslid Jeanne Verdijk heeft zich ook in het jaar 2020 er voor ingezet dat de website 

van de Stichting up to date in de lucht is. SGO is actief op Facebook.  

https://sgo-overbetuwe.nl/  

www.facebook.com/GehandicaptenplatformOverbetuwe 

Voorlichting 

Het was de bedoeling in 2020 een voorlichtingsronde te gaan houden in de verschillende 

dorpen en grotere wijken. In dat kader werd een voorlichtingsfilmpje ontwikkeld. Naast 

voorlichting hadden deze bijeenkomsten het doel mensen te werven voor vrijwilligerswerk 

zoals het functioneren als contactpersoon en meedoen in projecten. Ook deze activiteit heeft 

vanwege Corona geen voortgang gevonden. 

Helaas ging verder ook de vrijwilligersmarkt niet door. Dit is gebleken een prima plek te zijn 

om ons als SGO te presenteren en in contact te komen met potentiële vrijwilligers. 
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5. BEMENSING 

Vrijwilligers 

SGO is voor 100% afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Ongeveer 60 vrijwilligers hebben 

zich in 2020 ingezet voor  een of meerdere activiteiten. Daar zijn wij heel dankbaar voor en 

ook ontzettend trots op. Om dat te laten blijken willen we hier graag vermelden dat Dickie 

Heij en Bert Jansen dit jaar koninklijk onderscheiden zijn vanwege hun jarenlange inzet voor 

SGO.  En verder dat Jeanne Verdijk vrijwilliger van het jaar 2020 geworden is en van de 

burgemeester het Toonbeeld gaat ontvangen! 

           

 

Omdat er altijd verloop is en liefst de inzet van vrijwilligers kwalitatief en kwantitatief vergroot 

wordt, is een campagne opgezet voor werving van nieuwe vrijwilligers. Dit heeft er 

vooralsnog toe geleid dat iemand gevonden is als contactpersoon/bestuurslid Valburg en 

naar alle waarschijnlijkheid ook voor Slijk Ewijk. 

Tot zover ons (inhoudelijk)  verslag van de activiteiten in het jaar 2020. 

 

 

 


