Inhoudelijke verantwoording 2017
Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven:
Met de ratificatie van het VN-verdrag op 14 juni 2016 is de Wet gelijke behandeling
op grond van handicap en chronische ziekte (Wgbh/cz) uitgebreid met het aanbod
van “goederen en diensten”; de overheid, bedrijven en instellingen moeten zorgen
dat hun gebouwen, hun producten en hun dienstverlening (b.v. websites, informatie)
toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Daarnaast dient de
overheid de Kieswet zo te veranderen dat gemeenten de plicht krijgen verkiezingen
en stemlokalen toegankelijk te maken. En samen met belangenorganisaties een
Actieplan maken hoe alle rechten uit het VN-verdrag voor mensen met een
handicap/beperking concreet gerealiseerd kunnen worden.
Gemeenten dienen nu periodiek te beschrijven hoe zij vormgeven aan de
implementatie van het VN-verdrag. Het is daarnaast uitdrukkelijk de bedoeling dat
mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties bij het
opstellen van beleid betrokken worden; Meedoen betekent; Niets over ons, zonder
ons.
Het VN-verdrag is niet alleen belangrijk voor mensen met beperkingen; als we op
grond van het VN-verdrag samen bouwen aan een inclusieve samenleving,
profiteren we allemaal van de toegankelijke diensten, buitenruimten, voorzieningen
en gebouwen !!!
Aanpak VN-verdrag Eindhoven: zoals bekend komt er geen aparte Inclusie Agenda
maar wel een Plan van aanpak VN-verdrag zodat e.e.a. ingebed kan worden in
bestaande en nieuwe regels en beleid.
Op 31 mei 2016 is de “Actuele motie Eindhovense inclusie-agenda” door de
Gemeenteraad unaniem aangenomen en aangehouden na de toezegging van de
wethouder dat er later dat jaar een A-avond georganiseerd zou worden over de
resultaten van de inventarisatie door PGE m.b.t. inclusie in Eindhoven.
PGE heeft samen met de gemeente een A-avond georganiseerd op 28 maart 2017
met als titel “Update: Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
beperking”. Het doel van de A-avond is om de aanwezigen mee te nemen in het
traject van het door PGE opgehaalde gegevens en informatie bij diverse betrokken
organisaties; bij wie hebben we informatie opgehaald? wat hebben we opgehaald?
wat loopt er al en wat zijn actiepunten?
Bij wie hebben we informatie en knelpunten opgehaald?
(e.e.a.is na te lezen in de hand-out Update VN-verdrag van 28 maart).
We hebben informatie opgehaald middels bijeenkomsten en uitgezette vragenlijsten
bij: PGE werkgroepen Toegankelijkheid/ Mobiliteit, Vervoer en Openbare Ruimte/
Groeirijk (GGzE) / Markieza (Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid)/
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PGB-ambassadeurs/ Stichting Eigen Regie/ El Islaah (Stichting Seniorenbelang)/
Kansplus Sien (oudervereniging voor verstandelijk beperkten)/ Platform VG ZuidOost Brabant/ NAH Netwerk/ Brein in Perspectief/ KBO / Zonnebloem/ OVO/
Adviesraad Leerlingenvervoer/ Berkenschutse ( Onderwijs Expertisecentrum voor
Speciaal- en Voorgezet Onderwijs)/ Samenwerkingsverbanden Primair- en
Voorgezet Onderwijs)/ Fontys HRM en Psychologie/ Koninklijke Visio
(Expertisecentrum voor slechtzienden en blinden)/ Cliëntenraden Sociale Zaken (CZ)
en Sociale Werkvoorziening (SW)/ Cliëntenraad UWV/ Stichting Arbeidsparticipatie
(STAP), Wonen (gemeente), Sport (Sportformule Gemeente).
Wat hebben we opgehaald? ;
Met betrekking tot de gebieden; Wonen/ WMO- voorzieningen/ Onderwijs/ Sport /
Werk/ Toegankelijkheid OV/ Toegankelijkheid gebouwen (winkels-horeca)/
Toegankelijkheid Openbare Ruimte/ Toegankelijkheid informatievoorzieningen
gemeente & WIJeindhoven is veel informatie opgehaald over wat er al loopt aan
activiteiten, wat de verbeterpunten zijn en wat voor acties er hierop volgend gaan
plaatsvinden.
(zie hand-out A-avond 28 maart; Update VN-verdrag inzake de rechten van personen
met een beperking).
Actie WMO/voorzieningen: voorstel van PGE om een Themagroep VN-verdrag te
koppelen aan de nieuwe Cliëntenraad Sociaal Domein (CRSD). Resultaat: met de 1e
voorzitter van de CRSD is dit voorstel besproken en zij was daar voorstander van.
Helaas heeft de CRSD maar zeer korte tijd gefunctioneerd en is eind 2017 “on hold ”
gezet zodat we bovengenoemd voorstel niet hebben kunnen realiseren.
- Met de wethouder is in december 2017 afgesproken dat PGE begin 2018 een
bijeenkomst organiseert voor VN-ambassadeurs (Eindhoven) en PGBambassadeurs met als onderwerp: stand van zaken VN-verdrag/Inclusief
beleid.
- De gemeente gaat aan de slag met o.a. laagdrempelige dagbesteding dichtbij
huis.
- A-avond; op 5 september heeft Ankie v.Velthoven samen met PGE en de
gemeente de Themabijeenkomst: “Ervaringen met een leven(s)lange
zorgafhankelijkheid” georganiseerd; hoe mensen met een levenslange
hulpvraag hun regie verliezen door het geworstel met de bureaucratie.
Actie Wonen: met beleidsambtenaren van de gemeente is er overleg geweest over
de resultaten van de “Sneltest Wonen/ goed wonen voor iedereen” (enquête PGEKBO) met belangrijkste aandachtspunten: woningaanpassingen/
brandveiligheid/woonwensen kenbaar maken/onvoldoende aandacht en steun.
Andere gesprekspunten waren: onvoldoende betaalbare huurwoningen/
noodzakelijke doorstroom vanuit een intramurale woonomgeving naar zelfstandig
wonen met ondersteuning/ inlassen tussenfase bij doorstroom. De betrokken
ambtenaren gaan met genoemde gesprekspunten verder aan de slag.
Vervolgoverleg volgt en dan wordt bekeken of het zinvol is om een werkconferentie
te organiseren om gezamenlijk tot nadere afspraken te kunnen komen.
- Matrix van diverse onderzoeken m.b.t. wonen is nog niet opgesteld.
- Overleg wordt vervolgd in 2018.
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Actie (Inclusief) Onderwijs: naar aanleiding van de opgehaalde verbeterpunten was
het de bedoeling om dit thema onderdeel te maken van de Themagroep VN-verdrag
en te koppelen aan de CRSD. Dit is niet gerealiseerd in 2017 (zie ook WMOvoorzieningen).
- Extra aandacht voor de student met een beperking/studentenstad (Jacob
Wedemeijer); in 2017 nog niet gerealiseerd. E.e.a. in samenspraak met
Sportlight Aangepast Sporten Eindhoven.

Actie Sport: De klankbordgroep Netwerk Aangepast Sporten (voor de regionale
samenwerking) is in 2017 nog niet van de grond gekomen. De Stuurgroep is hiermee
bezig.
- In 2017 heeft 1 rolstoelvaardigheidstraining plaatsgevonden echter via een
andere organisatie daar deze verbonden was aan de provinciale
samenwerking en subsidie.
- Wij vervullen nu de rol in het netwerk middels het doorsturen van informatie en
activiteiten voor aangepast sporten die onder de aandacht moeten worden
gebracht bij de doelgroep. Tevens toetst de werkgroep TGH, indien nodig,
sportaccommodaties.
Actie Arbeid: In 2017 is er regelmatig overlegd m.b.t. het RAAK-onderzoek The
Right (Wo)Man for the Job! Het doel van het onderzoek is een tool te ontwikkelen die
de “zachte” matchingsfactoren in kaart brengen bij zowel de werknemer als de
werkgever; wat zijn de werkzame bestandsdelen van re-integratie? Dit onderzoek
sluit naadloos aan bij de opgehaalde knelpunten: match werknemer met een
beperking en werkgever/begeleiding op de werkvloer/men ervaart een tekort aan
inlevingsvermogen/communicatie&informatie.
- In februari is er een “Kick-off” geweest en in november 2017 is er een
Symposium gehouden voor alle deelnemers om de voortgang van het project
door te nemen.
- Daarnaast was het de bedoeling om het thema Arbeid, voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, onderdeel te maken van de Themagroep VNverdrag en te koppelen aan de CRSD. Dit hebben we niet kunnen realiseren in
2017 (zie ook WMO-voorzieningen/Onderwijs).
Actie Toegankelijkheid OV: zie werkgroep Mobiliteit/Vervoer/Openbare Ruimte
2017.
Actie Toegankelijkheid gebouwen: zie werkgroep TGH Gebouwen 2017
Actie: Toegankelijkheid Openbare Ruimte: zie werkgroep
Mobiliteit/Vervoer/Openbare Ruimte 2017.
Actie: Toegankelijkheid Informatievoorziening Gemeente & WIJeindhoven
De opzet was om dit thema ook onderdeel te maken van de Themagroep VN-verdrag
en te koppelen aan de CRSD. Dit hebben we niet kunnen realiseren in 2017 (zie ook
WMO-voorzieningen/Onderwijs/ Arbeid).
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Werkgroep Toegankelijkheid gebouwen 2017:
Vanaf 1 januari 2017 is Toegankelijkheid de norm en Ontoegankelijkheid de
uitzondering !
De werkgroep gaat voor integrale toegankelijkheid; in het voortraject dient al goed
aandacht besteed te worden aan toegankelijkheid.
Zij toetsen gebouwen volgens het BTBU (= Bereikbaarheid, Toegankelijkheid,
Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid) principe vanuit het Handboek Toegankelijkheid
omdat het bouwbesluit wel wettelijke maar slechts minimale eisen stelt aan de
toegankelijkheid.
Activiteiten werkgroep TGH 2017:
De werkgroep is in 2017 gestart met het
toetsen van winkels op toegankelijkheid in de
binnenstad van Eindhoven; zij hebben een
aantal winkels getoetst en geplaatst op
“ongehinderd” (zie onderstaande opsomming).
Ook worden winkeliers erop geattendeerd dat
er een ITO (Integraal Toegankelijk Openbaar
Toilet) is op de hoek Rechtestraat/Kerkstraat.
Zij kunnen, indien nodig, hun klanten daarnaar
verwijzen.
De winkeliers reageren veelal heel positief als
werkgroepleden hun winkels komen toetsen
en hen het belang van TGH en het VNverdrag uitleggen. De ondernemers willen er
dan vaak alles aan doen om hun pand
toegankelijker te maken c.q. te houden.
•
•

Piazza: ICI Paris, Expo, Only, H&M, Esprit, WE, Decathlon, 5611 Fashion,
Meyer& Meyer, Perry Sport, Pipoos, Ling Ling, Bijenkorf, Zara.
Demer: Skechers Schoenen, Pieces, Foot Locker, Parfois, Justbrands, Sacha
schoenen, Nelson schoenen, Sons kleding, Kiko Milano, Schaap en Citroen
juwelier, Petrol Industries, Pijnenburg juweliers, van Dalen schoenen, Pull &
Bear, WE, Ici Paris, The Sting, Douglas, Jamin, Lola Liza, Levi’s, T. Mobile
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•
•
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•

shop, Espresso, Jeans Centre, The Athlete’s foot, Manfield, WAM-Denim,
Amac tel., Chasin, River Woods, Only, Holland&Barrett., Tradition en
Granville, Munnichs schoenen, Etos, C&A., Blokker.
Hermanus Boexstraat: KPN, Fix Phones, WAAR, Pearl opt., Specsavers
optiek, Contessa schoenen, Vodafone, Chocolaterie Boulanger, Stufkes
optiek, Men at Work, Eye Wis opt., Hans Anders, Kruidvat, Boekenvoordeel,
X-Trastar, Tenax, Funny Fashion, Intertoys, Witteveen.
Markt: Siebel juweliers.
Vrijstraat: Handyman, Sola, Henri Bloem, Clarks, Flying Tiger, de
Leermeester, Luz de la Luna, Zeeman, Team kappers, Intersport, Lollypop,
Marilot, Eye optix, Dungelmann, Spar, Smartphone Fix,
Emmasingel: ANWB-winkel.
Nieuwstraat: Innana, Falke, Fash,ING, Yes kappers,
Heuvelgalerie: Aspact.
Rechtestraat: Sacha, Sons kleding, Chacon, JD Sports, Scotch& Soda.,
Claires, Peeters, Berska, Sneakers, Nelson schoenen, Only, Kruidvat.

Verder hebben zij deelgenomen aan bijeenkomsten en geadviseerd inzake
binnengekomen vragen m.b.t.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Functionele hulpmiddelen (kranen).
Verschil tussen rolstoeltoegankelijk- of rolstoelvriendelijke locaties.
Deelname aan workshops van het onderzoeksproject “Multi zintuigelijke
ontwerpen” in het van Abbemuseum.
Aanpassingen camping in Netersel.
Aanpassingen nog te realiseren woongelegenheden voor studenten met een
beperking (Eeuwijk Vastgoed).
Deelname aan het 1e Nationaal Congres Gelijk=Gelijk.
Advisering kerstparade SBS6 in Eindhoven (plaatsen voor mensen met een
beperking).
DDW 2017: aan alle deelnemers van de DDW is een brief en checklist PGE,
specifiek voor de DDW, gestuurd waarin zij werden gewezen op het VNverdrag en het belang van toegankelijkheid in de openbare ruimte. Op deze
manier zijn de deelnemers bewust gemaakt dat het belangrijk is hun stand
toegankelijk te maken. Tevens is er geadviseerd inzake: het Ketelhuisplein,
Klokgebouw en het Veemgebouw. Zover dat nog mogelijk was zijn er diverse
zaken opgelost voor de opening van de DDW.
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Aangepast vervoer tijdens de DDW: Design Rides heeft een afspraak kunnen
maken om de Zonnebloembus te huren als aanvulling op de Design Rides.
Overleg met DDW 2018.
Week van de TGH 2017 (2 t/m 7 okt.):
“Eindhoven wordt nog mooier als iedereen kan winkelen en uitgaan !!
Middels persberichten hebben zij de aandacht gericht op het toetsen van
winkels in de binnenstad. Zij maken nu op deze manier de ondernemers
bewust van het belang van TGH voor mensen met een beperking. In de
persberichten wordt ook vermeld, dat de werkgroep, als zij klaar zijn met het
toetsen in de binnenstad, zij ook andere stadsdelen/horecagelegenheden
gaan bezoeken en hun advies uitbrengen.
Ook is er een filmpje gemaakt door Studio-040 in het kader van de verkiezing
“Meest toegankelijke stad van Nederland”. Werkgroepleden komen samen
met Gerard van Ongehinderd aan het woord over de toegankelijkheid van de
binnenstad. Het filmpje van Studio040 is te zien op onze website onder het
kopje “foto’s”.

•
•
•
•
•
•
•

Advisering TGH : Skatepark Area 51 en 040 BMX park (Strijp S).
Advisering TGH van : van Abbe- huis, Twinkelbel (Kleine Berg), Lounge8
(Dommelstraat), Augustinianum (school), Spilcentrum ’t Hofke, Spilcentrum de
Boog, Studentenhotel (bij Station), Lucas school en VTA “het Trefpunt”.
Advisering TGH terrein Catharinaziekenhuis en omgeving; zie bij werkgroep
Mobiliteit/Openbare Ruimte.
Advisering toegang (lift) Restaurant station Eindhoven.
Deelname gemeentelijk TGH-overleg. Onderwerpen: VN-verdrag / checklist
ondernemers binnenstad / cijfers ongehinderd app/website Eindhoven/ DDW/
Workshop TGH gemeente 2017/ Vrije Tijdsaccommodaties (VTA’s).
Deelname aan de kwartaalbijeenkomsten van het ROG (Regionaal Overleg
Gehandicapten).
Deelname aan themabijeenkomst “Ervaringen met Levenslange
Zorgafhankelijkheid” (sept.2017).

Evenementen: ook in 2017 is weer enkele malen overleg geweest met
Eindhoven247. Besproken onderwerpen: Evenementenkalender / aanschrijven
van nieuwe evenementenorganisatoren over het belang van TGH en de checklist
TGH Evenementen / brief met informatie over TGH opgenomen in Nieuwsbrief
voor ondernemers/ plaatsen van genoemde checklist op site Eindhoven247 /
Handboek Evenementen Veiligheid / herinrichting binnenstad Eindhoven /
drempelhulp “’t hoppertje”/ contact met Cultuurraad Eindhoven.
City Beacons (Wifihotspots/Stadsbakens): met de komst van de Citybeacons
hebben bewoners, bezoekers en ondernemers toegang tot een multifunctioneel
en interactief informatiesysteem. Zie verder bij Mobiliteit.
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Werkgroep Mobiliteit/Vervoer/Openbare Ruimte 2017:
Vervoer en Openbare ruimte voor iedereen? Het thema toegankelijkheid wordt
benaderd zowel vanuit (openbaar) vervoer als vanuit de openbare ruimte. Belangrijk
is dat deze voor iedereen, dus ook mindervaliden, mensen met kinderwagens en
ouderen met rollators goed toegankelijk zijn.
De werkgroep bestaat naast vrijwilligers PGE ook uit vertegenwoordigers vanuit de
Witte Raaf, Connexxion (Taxbus), Medipoint.en de Bewonersbeweging Eindhoven
(BBE)
Activiteiten:
• Op 1 maart 2017 heeft de werkgroep de “Ronde Paul” (werkgroeplid)
georganiseerd. Samen met werkgroepleden PGE, Raadsleden en ambtenaren
is er de ronde Catharinaziekenhuis richting nieuwe busstation
(Montgomerylaan) gelopen. Dit om alle knelpunten te laten zien en te
inventariseren. Knelpunten worden wederom aangekaart bij het Catharinaziekenhuis. De betreffende ambtenaar gaat ook aan de slag.
• Op 28 maart 2017 heeft de werkgroep een bijeenkomst georganiseerd voor
gemeenteraadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen over het VNverdrag in relatie tot toegankelijke Openbare ruimte met als titel “Eindhoven;
Op weg naar de Toegankelijkste stad van Nederland”.
Middels powerpoint- presentaties kwamen de volgende onderwerpen aan de
orde : Toegankelijkheid 2017 en daarna “ Uitgankelijkheid en Veiligheid”/ de
toekomst van way-finding voor blinden en slechtzienden en Toegankelijke
Openbare Ruimte in Eindhoven. Het is een zeer leerzame en boeiende
middag geworden.
• Op 4 mei 2017 hebben leden van de werkgroep een ronde gelopen met
wethouder Visscher, Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven
(SDBE), Ouderenappel en de Fietsersbond t.b.v. “Herinrichting oversteken
Binnenring”. Een werkgroeplid heeft daartoe een uitgebreide presentatie van
alle oversteken Binnenring gemaakt, inclusief foto’s, met aandachtspunten
vanuit het PGE en deze is aan alle deelnemers verstrekt.
Er zal zebramarkering aangelegd worden op de oversteken Binnenring ter
hoogte van Fensterrein, de Dommelstraat en de Kleine Berg. Ook is er
aandacht gevraagd voor de situatie op het Catharinaplein/Kerkstraat,
rateltikkers, klanktegels bij oversteken en blindegeleidelijnen.
• Inventarisatie blindegeleidelijnen in het centrum van Eindhoven door de
werkgroep. Dit met bijkomend aandachtspunt; fietsen die liggen op de
geleidelijnen.
• Overleg met Heijmans i.v.m. advisering project “Roadmap Licht” (project in
E’hoven gericht op verbetering van de leefbaarheid met gebruik van
intelligente straatverlichting). Onderwerpen: oversteken en huidige
technologieën/ project Rode Steentjes Binnenstad/ lichtlijnen in de weg/
plaatsen lichtkunstwerk bij ongelijkvloerse kruising in het HOV2-project.
• Deelname aan de discussie-avond “Eindhoven Fietst” (jan.2017).
• Deelname bijeenkomst gemeente in het kader van het rekenkameronderzoek
naar “co-creatie in de beleidsontwikkeling (jan.2017).
• Gereageerd op oproep van het ED om iets te vertellen over je vrijwilligerswerk
• Deelname aan lezing van Trefpunt Groen over de wet Natuurbescherming.
• Opening busstation Woensel.
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Deelname aan het onderzoeksproject “multi- zintuiglijke ruimte” van het van
Abbemuseum. Het definitieve ontwerp zal begin 2018 gerealiseerd gaan
worden.
Uitgenodigd door de Speeltuinbende om deel te nemen aan de feestelijke
opening van het “Eerste Samenspeelplein Eindhoven” (juni 2017).
Meegedaan aan opnamen voor Studio-040, samen met een werkgroeplid
TGH, die ze gebruikten als ondersteunend beeldmateriaal ten behoeve van
een uitzending over de WMO en WIJeindhoven.
Overleg toepassing Akoestische Signaalgevers (rateltikkers).
Deelname evaluatie Handboek Toegankelijke Openbare Ruimte Eindhoven
met als inbreng: mogelijkheden plaatsing verlaagde inritbanden in relatie tot
afwatering/ hoogte objecten in looproutes/ tgh-eisen aan
voetgangersoversteekplaatsen/ tgh-eisen aan fietspaden/ tgh-eisen aan stadswijk- en buurtparken/ tgh parkeerterreinen/ tgh-eisen aan OV-haltes;
aansluiting natuurlijke gidslijnen/ tgh Strijps S.
Deelname aan de landelijke Conferentie “Gelijk=Gelijk”(VN-verdrag).
Deelname aan de workshop Toegankelijkheid 2017 (gemeente).
Interview stage-opdracht student Verkeerskunde; vraag aan PGE om
aanbevelingen te doen voor een nieuw verkeersveilig ontwerp Ten
Hagestraat.

Correspondentie c.q. advisering m.b.t.: afrit Achtseweg-Zuid / Boschdijk /
stoep Jumbo Boschdijk/ Churchillaan; fietsnietjes dwars op de stoep en wel
oprit maar geen rolstoelafrit/ Invalidenparkeerplaast CKE Pastoor Petersstraat/
Drents Dorp in Hoofdkwartier; uitrit invalidenparkeerplaatsen/invalidentoilet/
Parkeren mindervaliden (inclusief lang parkeren( Eindhoven Airport; tgh
bushalte, blindegeleidelijnen/ Eindhovense Manege; leuningen bij trappen/
Herinrichting Fensterrein (kinderkopjes)/ Invalidenparkeerplaats Frederiklaan;
uitstapruimte, doorgang groen, verlagingen bij de doorsteken/
Rolstoelafbeelding invalidenparkeerplaats Gamma Kanaaldijk/
ontoegankelijkheid Hondenuitlaat-terrein Genderpark/ Gerarduskerk;
rolstoeltoiletten + lift/ voorlopig ontwerp Ring Jagershoef/ Parkeerterrein
Klipperstraat/ Kruidenbuurt; omhoogstekende stoeptegels achter een
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stoepkolk/ Medisch Centrum Hoog Bergen; parkeerruimte/ Neckerspoel;
onleesbaarheid van borden met vertrektijden + vertrekhaltes + slecht
functioneren van de audiovoorziening i.v.m. slechtziende personen/ Oude
Stadsgracht; trappen weghalen; vervangen door hellingbaan + fiets-sluis/
Reconstructie oversteeksituatie nabij Mediamarkt/
Montgomerylaan/Rabobank; rolstoelafrit + boom/ Invalidenparkeerplaatsen bij
Emte Victoriaplein/ Bij reconstructie St. Jorislaan/Burghstraat; geen
inritbanden aangebracht/ Station Noordzijde; jumboblokken voor zebra/
Torenallee Strijp S; weghalen fietsbeugels/ TUe; deuropeningen Metaforum/
Akkerstraat; ontoegankelijkheid grasbetontegels/ verzoek opnieuw belijning
invalidenparkeerplaatsen WCW/ Wenckenbachstraat; negatief advies plaatsen
bloembakken/ Ijsbaan; ontoegankelijkheid geplaatste ramps aan beide zijden
van de ijsbaan.
Citybeacons: De werkgroep heeft een afspraak op locatie gehad om de
Citybeacon te testen voor mensen in een rolstoel en blinde mensen.
De adviezen, zoals contrastkleuren, bediening grote scherm (inzet
Citybeacon-app) opname mindervalidentoiletten in plattegrond, vragen
spraaksturing, mogelijkheid virtuele gidslijn, gebruik app bij slechthorendheid
telefoongebruik als toetsenbord bij Ibeacon zijn besproken en doorgestuurd
naar de ontwikkelaar en ambtenaren.

Monitoring Toegankelijkheid in projecten Openbare Ruimte:
In opdracht van de gemeente wordt, bij uitgevoerde werken, steekproefsgewijs de
tgh, middels een format, gemonitord door de werkgroep en zij maken hiervan verslag
(Raadsinformatiebrief 12 sept.2017):
• Dirigentplein
• Blackspot Montpellierlaan-Fransebaan
• St. Norbertuslaan
• AH Strijpsestraat
• Verbeteren oversteekbaarheid Locatellistraat
• NRE- terrein, herinrichting Gasfabriek
• Aanpassing bestrating en bebording Reigerlaan
• Herinrichting Tarwelaan
• Herinrichting Hoogstraat
• Dirigentplein
• Eksterlaan (Reigerlaan)

Deelname Centraal Verkeers Overleg (CVO):
• Onderwerpen CVO: Genovelaan/ Ring Jagershoef/ Schootsestraat/ plan van
aanpak Zero Emmissie/ Proefopstelling Vestdijk/ Rooseveltlaan/ Dirk
Boutslaan/ L.Gasselstraat/Breitnerstraat/ Jozef Israelslaan/Witsenstraat/
reconstructie Airbornelaan-J.F. Kennedylaan /innovatie lichtroute/ herinrichting
Kanaalstraat/ Pisanostraat/ Boschdijk binnen de Ring/Vestdijk / Philitelaan/
Wal-Bilderdijklaan/ Dirk Boutslaan/ Procesafspraken CVO/ District E-Amvest/
de Bergen
• Deelname werkgroep Kleine Berg.
• Deelname herinrichting Koning Arthurlaan/Lohengrinlaan.
• Deelname evaluatie werkgroep herinrichting Hoogstraat.
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Deelname aan bijeenkomst Conceptontwerp Schootsestraat.
Deelname aan bijeenkomsten “Ontwikkelcompetitie Stationsomgeving Zuid.
Deelname aan bijeenkomsten Herinrichting Vestdijk/Beleef de Vestdijk.

Toegankelijk maken van bushalten die niet in geplande projecten door de
gemeente zijn voorzien: de werkgroep heeft de bestektekeningen bekeken en
gereageerd:
• Boschdijk Steenoven/Floraplein Leenderweg/ Hertensprong Heezerweg/ HTC
de Strip/ Jan van Eyckgracht-Canisiuslaan (2x)/ Koudenhoven
Eisenhowerlaan/ Langendijk Dillenburgstraat/ Locatelli Holstlaan (2x)/
Minckelersplein Boschdijk (2x) / Nicolaistraat, Bennekel (2x)/ Reinkenstraat
Tinelstraat/ Rembrandtplein/ Rijstaat Boschdijk/ Roffart Gestel (2x)/ Van
Oldenbarneveldlaan/ Wattstraat, Boschdijk (2x)/ Floraplein.
• De gemeente geeft een schriftelijke inhoudelijke reactie; op de advisering door
de werkgroep; wat heeft de gemeente wel of niet aangepast en waarom.
• Advisering uitvoering bushalte Kennedylaan zijde TUe/ bushalten
Rachelsmolen/Kennedylaan.

Mobiliteit is een basisvoorwaarde voor participatie !!

Vervoer/Mobiliteit:
•

•
•

Deelname aan Consumentenplatform Taxbus; besproken onderwerpen:
nieuwe code VVR (veilig vervoer rolstoelgebruikers)/ aantallen ritten en
declarabele zones/ liggend vervoer/ klachten/ integratie doelgroepenvervoer in
OV/ slimme mobiliteitsoplossingen/ klanttevredenheidsonderzoek/ flexlijnen
(vraagafhankelijk vervoer OV)/ WIJeindhoven/ klachtenformulieren in Taxbus.
Deelname aan Klachtencommissie Taxbus.
Deelname project HOV2 Huizingalaan.
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•
•

•

De Klankbordgroep – Metropool Regio is in 2017 nog niet opgestart. Deze
klankbordgroep is een vervolg op het project en de klankbordgroep “Integratie
Doelgroepenvervoer in het OV”- Eindhoven/Helmond.
Flexlijnen: correspondentie betreffende: wegvallen van buslijnen waaronder
lijn 55 / pilot flexbusjes; (on)-toegankelijkheid flexbusjes en halten/ bushalte
Crematoruim/ Flexlijn 513/ wijzigingen Lijn 2, 3 en 5.
Mobidickaarten PGE (geplastificeerde kaart met wet- en regelgeving
betreffende gehandicaptenvoertuigen, scootmobielen, auto’s en
brommobielen) : ook in 2017 zijn er weer honderden Mobidickaarten PGE
afgeleverd bij het Klantencontactcentrum. Ieder persoon met een
Gehandicaptenparkeerkaart ontvangt tegelijkertijd een Mobidickaart. Sinds de
1e uitgifte van de Mobidickaart PGE in 2009 ontvangt PGE zo goed als geen
enkele klacht meer van burgers, politie of parkeerwachten.
PGE gaat vanaf 2018 deelnemen aan de werkgroep “Reizigersoverleg
Brabant”.

Idee van een werkgroeplid: “ een rijtje Eindhovenaartjes”………
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Werkgroep PR 2017
Er is nog steeds geen aanvulling voor de Werkgroep PR gevonden. Samen met het
bureau onderhoudt het enig overgebleven lid de website en de facebookpagina van
het PGE. De werkgroepen worden ondersteund als het gaat om aanpassing flyers,
persberichten en PowerPointpresentaties. Eind 2017 is PGE verhuist naar de nieuwe
locatie, daarvoor zijn alle huisstijlmiddelen aangepast.
Activiteiten voor de werkgroepen en bureau die ondersteund zijn door de werkgroep
PR:
• Ondersteuning bij Lay-out en vormgeving van:
- PowerpointPresentaties gemaakt voor de bijeenkomst van het PGE en
gemeente t.b.v raadsleden en genodigden van “Eindhoven op weg naar de
toegankelijkste stad van Nederland “+ Powerpoint A-avond voor de
raadsleden over het “Plan van Aanpak” VN-verdrag.
- Foto Brochure knelpunten “Herinichting oversteken Binnenring” met:
Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven (SDBE),
Fietsersbond, Ouderenappel en wethouder Visscher.
- Uitnodiging themabijeenkomst “Ervaringen met een levenslange
zorgafhankelijkheid” + deelname aan de stand.
- Nieuwe flyer en persbericht voor de Week van Toegankelijkheid “toetsing
van winkeliers en horeca in de Eindhovense Binnenstad” Een combinatie
is gemaakt met de verkiezing tot meest toegankelijke stad van Nederland.
Studio 040 heeft hier opnamen van gemaakt. Deze is te zien op de website
van het PGE bij foto’s.
- Alle huisstijlmiddelen, inclusief Mobidickaart, banner, website en
facebookpagina aangepast in verband met de verhuizing.
- Medewerking werd verleend aan studio 040 om beeldmateriaal te maken
voor het onderwerp WMO/WIJEindhoven.
•

Verder werden de website en facebookpagina continue gevuld met voor de
achterban relevante nieuwsartikelen.

25 april 2018.
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