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Men was betrokken bij de voorbereidingen van: de  
activiteit van de werkgroepen Sport en Toegankelijk-
heid in de Week van Toegankelijkheid met als thema 
“Welkom bij de Club” (deze activiteit werd door- 
geschoven naar 2015) /Scootmobiel Opfriscursus  
( Werkgroep Mobiliteit)/ Opening van het ITO-Toilet in 
de Binnenstad /CVV opstapplaatsen.
* Samenstelling Werkgroep (Mobiliteit binnenstad.)
Margot Boesveld (Voorzitter), Eva Reinders, Anja 
Creemers, Matty Luijben, Lars Sanders, Harry Planken, 
Theo Smulders (Bestuurslid) en Marianne Snoeijs  
(PGE/adviseur). 

Vooruitblik op 2015
Op het programma staan de uitgave jaarverslag 2014. 
Het onderhouden en verder actualiseren van de  
website van het PGE.  
De ondersteuning, in- en externe afstemming van 
de gewenste PR-activiteiten; uitrollen van intranet, 
uitbreiden en actueel houden van de facebookpagina. 
Het beter uitdragen van, en naamsbekendheid  
vergroten van het PGE in Eindhoven en omgeving. 
Samenwerking met de Wij-teams Eindhoven. 
* Samenstelling werkgroep Public Relations 2014:
Margot Boesveld (Voorzitter), Eva Reinders, Anja 
Creemers, Matty Luijben, Lars Sanders, Harry Planken, 
Theo Smulders (Bestuurslid) en Marianne Snoeijs  
(PGE/adviseur).  
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De voorzitter aan het woord 
In het jaar 2014 is de aandacht van de doelgroep  
van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid  
Eindhoven in beslag genomen door de aangekon-
digde decentralisaties. De veranderingen in de AWBZ 
en de overdracht van een aantal taken naar de WMO 
zorgt voor de nodige onzekerheid. Immers waar  
voorheen voor voorzieningen in de wet een recht  
verankerd lag, wordt men nu afhankelijk van het  
gemeentelijk beleid waaraan men geen recht kan  
ontlenen. Deze gegevens zorgen voor de nodige 
onrust; er ontstaat letterlijk angst dat men minder 
de regie over het eigen leven kan behouden en men 
meer in een afhankelijkheidsrelatie terecht komt. 

Specifiek voor PGE betekent dit dat op basis van het 
visiedocument, dat in 2013 is vastgesteld, getracht is 
aansluiting te zoeken bij de ontwikkelingen van het 
gemeentelijk welzijnsbeleid. Het gaat hierbij om: het 
aanspreken van eigen kracht en het zelf organiserend 
vermogen van inwoners – zoals verwoord in  
“ Wij-eindhoven “- zijn het uitgangspunt bij de  
uitwerking van de activiteiten van de diverse werk-
groepen; er zal nadrukkelijk aansluiting gezocht 
worden bij die organisaties die in de wijken actief zijn; 
de overdracht van verschillende taken vanuit AWBZ 
naar WMO zal door het PGE actief gevolgd worden en 
waar nodig ten behoeve van de doelgroep positief 
beïnvloed worden.

Geconstateerd moet echter worden dat er in 2014 
in Eindhoven zoveel in ontwikkeling is gebracht en 
niet uitgekristalliseerd is, dat het voor PGE lastig is de 
goede samenwerkingsrelaties aan te gaan. De werk-
groepen die taken uitvoeren in het publieke domein, 
zoals toegankelijkheid (het screenen van gebouwen), 
mobiliteit (het screenen van de openbare ruimten, 
vervoer, uitbreidingsmogelijkheden etc.) hebben  
zoals gebruikelijk werk genoeg. Het is bewonde-
renswaardig om te zien hoe de PGE vrijwilligers zich 
ondanks al die onzekerheden waarmee ze te maken 
krijgen telkens met veel geduld en een lange adem 
blijven inzetten om de belangen te behartigen voor 
de Eindhovense burgers met een functiebeperking 
en/of chronische ziekte.
Het verslag van hun inzet en de resultaten hiervan 
kunt u in dit jaarverslag lezen.

John Bloemers

...er ontstaat letterlijk angst dat men
minder de regie over het eigen leven kan

behouden en men meer in een
afhankelijkheidsrelatie terecht komt...
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...Er is contact gelegd met re-integratiebedrijf
“Bijzondere Banen” uit Gouda. Zij helpen mensen

met een beperking
bij het zoeken naar passend werk...

Onderwijs, Arbeid en Inkomen
De werkgroep Onderwijs, Arbeid en Inkomen heeft in
begin 2014 besloten zich op te splitsen in 2 deelwerk-
groepen: 1. Onderwijs 2. Arbeid en Inkomen.
De reden hiervoor is dat de activiteiten behorende bij 
de twee thema’s teveel uiteen lopen. De werkgroep
Onderwijs richt zich vooral op de effecten van de
invoering van de wet Passend Onderwijs. Deze werk-
groep richt zich dus vooral op onderwijsorganisaties,
ouders en kinderen. De werkgroep Arbeid en Inkomen
richt zich voor onze doelgroep vooral op de effecten
van de invoering van de Participatiewet. Deze
werkgroep is er op gericht om alle gegevens aangaan-
de de Participatiewet te volgen en daarnaast een
netwerk te vormen, met als doel om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te laten
komen. 

Terugblik op 2014
Arbeid
In 2014 is voorbereidend werk verricht voor de Partici-
patiewet die begin januari 2015 ingaat. De voor- en
nadelen voor de doelgroep zijn helder in kaart ge-
bracht. Er is een start gemaakt met de opzet van een
werkgroep Arbeid Belangen-organisaties t.a.v. het
bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met
een arbeidsbeperking (werkervaringsplaatsen c.q.
betaalde banen voor de doelgroep).

Doel van deze werkgroep is om ervaringen te delen,
knelpunten te bespreken, intensiever samen te
werken en te inventariseren of er projecten opgezet
kunnen worden en gebruik te maken van elkaars
netwerken. Deelnemende organisaties zijn:  
PGE/STAP/Impegno (Psychische ambulante hulp- 
verlening)/VG Platform Zuid-Oost /BUS (Brabantse  
Uitkeringsgerechtigden Samen)/RCO (Regionale  
Cliënten Organisatie).
Opdracht onderzoeken aan Fontys Hogescholen:
In 2014 heeft een studente van Fontys Hogescholen
een onderzoek uitgevoerd met de titel “De beleving
omtrent afsluiting van de arbeidsmarkt” (wat zijn de
sociaal-psychologische gevolgen van de beleving van
mensen die vijftig tot honderd procent afgekeurd zijn
en wat zijn hiervan de gevolgen voor het re-integratie-
traject?).
Eind 2014, begin 2015 zijn twee studenten van Fontys
Hogescholen gevraagd onderzoek te doen. Dit on-
derzoek is gericht op het in kaart brengen van orga-
nisaties die zich inzetten om mensen met een (grote) 
afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar uitein-
delijk een betaalde baan. Hierin moet naar voren
komen welke organisaties in Eindhoven zich hiermee
bezighouden; wat werkt wel en wat niet en welke
projecten zijn er in ontwikkeling op dit gebied? Doel
is om in beeld te krijgen wat de meest effectieve in-
strumenten zijn om tot een betaalde baan te komen.
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Er is contact gelegd met re-integratiebedrijf “Bijzon-
dere Banen” uit Gouda. Zij helpen mensen met een
beperking bij het zoeken naar passend werk. Tevens
beschikken zij over een landelijk netwerk van werk-
gevers die speciek voor mensen met een beperking
werk aanbieden. Bedoeling is dit contact te intensive-
ren en elkaars ervaringen uit te wisselen.
Deelname aan de SW-Raad (Sociale Werkvoorziening)
Eindhoven. Onderwerpen waren o.a. verordening
Participatiewet, wachtlijstbeheer en inrichting  
Participatiewet op lokaal niveau. 

Vooruitblik op 2015:
De werkgroep stelt zich onder meer het volgen van
de ontwikkelingen rond de Participatiewet en deel-
name aan Cliëntenraad SW ten doel. Verder het
initiatief om werkgroep Arbeid Belangenorganisaties
non-profit te intensiveren en de opdracht aan Fontys
Research Academy en Lectoraat Duurzaam Werk 
HRM en Psychologie voor het doen van onderzoek.
* Samenstelling Werkgroep Arbeid 2014:
John Willemse (voorzitter) (STAP), George Hanekamp,
(Bestuur PGE), Piet Waterschoot en Marianne Snoeijs
(PGE/Adviseur).

Onderwijs
De werkgroep Onderwijs moet, wil zij met succes 
kunnen acteren in het onderwijsveld, goed op de

hoogte zijn van de knelpunten in het Passend Onder-
wijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. O.a. met de gemeente zijn contacten gelegd
over “ hoe aansluiting te vinden bij de samenwer-
kingsverbanden Primair Onderwijs (PO) en Voortge-
zet Onderwijs (VO) “. In het kader van inventarisatie
van Passend Onderwijs zijn brieven verstuurd aan 
een 10-tal PO-scholen in Noord-Oost-Woensel.  
Doel: het komen tot een bijeenkomst voor bestuur-
ders, leraren en ouders om in een open gesprek tot 
inventarisatie van problemen te komen. De respons 
was helaas te minimaal om een daadwerkelijke bij-
eenkomst te organiseren. 
Ook is de politiek benaderd (PvdA) om door  
middel van een inspreekbeurt in een raads- 
commissievergadering van de Gemeente aandacht  
te vragen voor de geslotenheid van de Samen  
Werkings Verbanden (SWV).

Verschillende scholen zijn bezocht zoals b.v.  
“De Berkenschutse” (Havo/VWO) het Summa College,
Novalis College, Evangelische School en Fontys
Hogescholen, afdeling PABO.
Er zijn gesprekken geweest met Kentalis, Jeugdzorg
(Combinatie Jeugdzorg); relatie Jeugdwet 2015 +
Passend Onderwijs. Onderwerp: consequenties van
de veranderingen in het onderwijs.
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Met het SWV-PO is, met als opstapje hun Ondersteu-
ningsplan PO, nagegaan wat het SWV en het PGE
voor elkaar kunnen betekenen. Helaas, resultaten zijn
vooralsnog uitgebleven.
Ter vergroting van kennis en contacten is de werk-
groep toegetreden tot de landelijke Meedenkgroep
Onderwijs van Ieder(in) te Utrecht. Onderwerpen:
keuzevrijheid onderwijs/ randvoorwaarden die
ouders belangrijk vinden/hoe inclusief mag het  
onderwijs zijn.
De werkzaamheden voor de mentorgroep bij Hoge-
school Fontys/ICT, i.v.m. begeleiding studenten met
ASS (Autisme Spectrum Stoornissen), zijn uitgebreid.

Vooruitblik op 2015
De werkgroep zal zich blijven oriënteren op de
komende uitwerkingen van het Passend Onderwijs
Hierbij zal veel aandacht geschonken worden aan de
positie van de werkgroep binnen het onderwijsveld.
Knelpunten m.b.t. Studie en Autisme zullen verder
geïnventariseerd worden en men zal samenwerking
zoeken met belangbehartigers in deze, zoals het
Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, Autisme  
Informatiepunt en ZorgOkee.
* Samenstelling werkgroep Onderwijs 2014:
Wim van Grieken, (voorzitter), Suzanne Wernsen,  
Veronica Maas, Leo Huygen, Theo Smulders (bestuur 
PGE) en Marianne Snoeijs (PGE/adviseur).

Wonen, Zorg en Welzijn
In 2014 hebben mensen met een (levenslange zorg-
vraag) zich ernstige zorgen gemaakt over de veran-
deringen in de zorg. De Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO)-indicaties en ondersteunende
begeleiding via de gemeente/verpleging en verzor-
ging buitenshuis, wie gaat de indicaties doen? Wel-
licht de zorgverzekeraar?
En daarbij nog de indicaties voor de Wet Langdurige
Zorg (WLz). Zij zien dit als nog meer versnippering en
bureaucratie.
Kortom, wederom een aanslag op hun toch al zo 
beperkte energie. 

Terugblik op 2014
De veranderingen in de WMO/AWBZ (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten/WLz (Wet Langdurige Zorg)
/PGB (Persoons Gebonden Budget) zijn op de voet
gevolgd. Ook de bezuinigingen op WTCG (Wet
Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicap-
ten) in relatie tot de nieuwe inkomensondersteunen-
de maatregelen van de gemeente zijn gevolgd.

Men blijft de inkomensondersteunende maatregelen
met als doel minder bureaucratie en vereenvoudi-
ging van de aanvraag/procedures voorzieningen 
binnen de gemeente volgen. Ook de ontwikkelingen 
m.b.t. WIJ-eindhoven en Fokuswonen zijn gevolgd.
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...De werkgroep Sport & Recreatie houdt
zich bezig met sport, bewegen en vrijetijdsbesteding

voor mensen met een functiebeperking
in Eindhoven en de regio...

Een succes werd geboekt, mede door de inspannin-
gen van één werkgroeplid, om de herindicatie-ter-
mijn van huishoudelijke hulp, voor Fokusbewoners,
van 5 jaar te verlengen naar 20 jaar. Een duidelijke
opluchting voor deze groep. Er is deelgenomen aan
het verzoek van de gemeente Eindhoven in het kader
van het Tijdelijk Platform “Zuinig op Zorg” om ideeën
aan te dragen.
De werkgroep nam deel aan de werktafel “Scheiden
van wonen en zorg”, aan het Netwerk Informele Zorg
(NIZ) en ”Leespanel 2” van de gemeente Eindhoven in
het kader van “heldere taal”.
Men besprak de website van de gemeente Eindhoven 
met daarop informatie “hoe verandert mijn zorg”.
Tevens nam men deel aan de Participatiecommissie
Wonen, Welzijn en Zorg.
De “Slimste Woning” is bezocht; ervaringsdeskundigen 
uit de werkgroep waren van mening dat die onvol-
doende toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. 

Vooruitblik op 2015:
De werkgroep wil m.b.t. Woonprogramma 2010-2015
de ontwikkelingen m.b.t. “Huisvesting doelgroepen”
goed blijven volgen. Dit geldt eveneens voor de ver-
snelde invoering van “Scheiden van Wonen en Zorg”
en het overleg met de gemeente ter verbetering af-
stemming aanvragen inkomensondersteunende
maatregelen.

De werkgroep stelt zich ten doel deel te nemen aan
externe overleggen als de Participatiecommissie Wel-
zijn, Wonen en Zorg en aan het Netwerk Informele
Zorg. Zij wil de behoeften en knelpunten inzake de
gevolgen van de transitie AWBZ/WMO signaleren.
* Samenstelling Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn
2014: Debbie Jullens (voorzitter), Jos Dankers, Ankie van 
Velthoven, Anja Stouthart, Marjan Enning, Xavier
Huijbens, Ana Popovic, Bea Rijpers (Bestuur), Jan Wierts 
(Bestuur, tot maart 2014) en Marianne Snoeijs
(PGE/ondersteuner).

Sport en Recreatie
De werkgroep Sport & Recreatie houdt zich bezig met
sport, bewegen en vrijetijdsbesteding voor mensen
met een functiebeperking in Eindhoven en de regio.
Haar doel is het leveren van een actieve bijdrage om
mensen of groepen mensen te stimuleren om blijvend
aan een activiteit naar keuze deel te nemen en
een optimaal activiteitenaanbod te realiseren.
De werkgroep zelf organiseert géén directe activitei-
ten. Zij werkt nauw samen met lokale en regionale
sport- welzijns- en overheidsorganisaties en geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan deze instanties. 
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Terugblik op 2014
De realisatie van een Sportloket. Met dit speerpunt 
heeft de werkgroep nog weinig kunnen doen. We 
zijn afhankelijk van gemeenten in de omgeving 
van Eindhoven of zij willen participeren. Eindhoven 
heeft aangegeven hierin te willen participeren, maar 
er moeten tenminste twee gemeenten zijn om het 
Sportloket te kunnen starten. Dus voorlopig zien we 
hier geen actiepunten in. Vooralsnog blijft de intentie 
om toch een regionaal Sportloket te ontwikkelen. 
Mensen met een beperking onder de aandacht bren-
gen als belangrijke doelgroep bij de aanbieders van 
sport en bewegen.

Er is een start gemaakt met het samenstellen van een
‘portrettenreeks’ van sporters en de verenigingen of
sportaanbieders waar zij actief zijn. Doel was om
sportaanbieders te overtuigen van het binnenhalen
van de doelgroep en de doelgroep sportmogelijkhe-
den te laten zien.Er was echter geringe belangstelling 
voor deze portretten, dus deze portretten zijn niet 
verder uitgewerkt. Het beïnvloeden van gemeentelijk 
sportbeleid. Kennis nemen van het huidige sport- en
gehandicaptenbeleid van de gemeente Eindhoven.
Er is een verouderde notitie Gehandicaptensport,
waarbij is aangegeven aan de gemeente om deze
notitie te updaten. 

Tevens is gesproken over een mogelijk onderzoek naar 
de sportparticipatie van mensen met een beperking. 

Dit krijgt in 2015 een vervolg. Er is een inventarisa-
tie gedaan van de verkiezingsprogramma‘s van de 
politieke partijen m.b.t. gehandicaptensport. Partijen 
hebben nauwelijks iets, of slechts weinig over
gehandicaptensport in hun programma’s staan;
blijkbaar is dit geen aandachtspunt.

Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal organisa-
ties en instellingen, waaronder Revalidatiecentrum
Blixembosch en Visio. Tevens is gesproken over een
mogelijk onderzoek naar de sportparticipatie van
mensen met een beperking. Dit krijgt in 2015 een
vervolg. Er zijn een aantal gesprekken bijgewoond
met mensen van WIJ-eindhoven.

De teams zijn nog in ontwikkeling en onze mening is
dat er veelal eerst gekeken wordt naar wonen, zorg
en welzijn. Sport en recreatie is niet een punt wat in
eerste instantie veel besproken wordt. Wel goed om
de contacten te onderhouden! Optimaliseren van de
bezetting. De werkgroep is het afgelopen jaar niet
aangevuld met nieuwe krachten. Wel is door het
revalidatiecentrum Blixembosch aangegeven om aan
te willen sluiten bij bepaalde thema’s/onderwerpen. 
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Vooruitblik op 2015
Men wil mensen met een beperking onder de aan-
dacht brengen als doelgroep bij de aanbieders van
sport en bewegen. Beïnvloeding van het gemeentelijk
beleid; men wil communicatie tussen werkgroep
en gemeente rondom sport en bewegen intensiveren.

De werkgroep wil samen met de werkgroep Toegan-
kelijkheid activiteiten organiseren in de Nationale
Sportweek en graag een Sportloket realiseren.
Men wil de werkgroep beter profileren en de  
bezetting verder optimaliseren.
* Samenstelling werkgroep Sport & Recreatie 2014:
Judith van Berkel, voorzitter (Sportformule Eindhoven), 
Maarten Schloesser (Eindhovense Gehandicapten Sport), 
Harmen van Kamp (GP Bulls), Wim Arts, en
Marianne Snoeijs (PGE/adviseur)

Toegankelijkheid
De Werkgroep toegankelijkheid toetst gebouwen op
BTBU; Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid
en Uitgankelijkheid (nooduitgang/veiligheid)
volgens de normen van het Handboek Toegankelijk-
heid. Om gelijkwaardig te kunnen participeren
moeten namelijk alle burgers zonder belemmeringen
gebruik kunnen maken van gebouwen. 

Terugblik 2014
Deelname aan het gemeentelijk Toegankelijkheids-
overleg brengt tot op heden niet de informatie
betreffende projecten van Grond & Vastgoed die zijn
toegezegd om bij aanvang, midden en einde van
bouwprojecten, betrokken te worden. Dit is in 2014
niet geheel gerealiseerd.
Andere onderwerpen waren o.a: VTA’s (Vrijetijds- 
accommodaties) en brandveiligheid.
Toegankelijkheid Evenementen: in 2014 is de werk-
groep opnieuw in gesprek geweest met Eindhoven
365 en EPE (Eindhovens Platform Evenementen).
Organisatoren moeten vooraf, middels het gebruik
van een checklist, vastleggen welke voorzieningen er
getroffen zijn.
Gebruikers zal structureel naar hun ervaringen
worden gevraagd. Deelname aan voorbereidingen
voor de herinrichting van het NRE-terrein/gebouw.
Deelname aan het Regionaal Overleg Gehandicapten
(ROG) 4x per jaar. Deelname aan evaluaties van het
Rode Kruis; t.b.v. van het evenement “Roll Over Eind-
hoven/ No Barriers”. Een werkgroeplid nam deel aan
het “Platform Zuinig op Zorg”. Dit heeft geleid tot
totaal 250 ideeën, waarvan een aantal tot aanbeveling
aan B&W is voorgelegd en deze zijn samengevat
in het boekje “Zuinig op Zorg” .
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Er was overleg met “Ongehinderd.nl” in het kader  
van afspraken omtrent het toetsen van gebouwen  
en deelname aan de Workshop “Schouwen” van  
Ongehinderd.nl.
De werkgroep bezocht de informatieavond met
WIJ-eindhoven/PGE. Op 25 april 2014 is, na jaren
lobbyen, het Integraal Toegankelijk Openbaar Toilet
(ITO) feestelijk geopend. Locatie Binnenstad Kerk-
straat/Rechtestraat.

De werkgroep heeft in het kader van de jaarlijks
terugkerende “Week van de Toegankelijkheid” , dit
jaar met als thema “Welkom bij de Club” overleg
gehad om samen met de Werkgroep Sport en Sport-
formule Eindhoven te komen tot een activiteit. Door
tijdnood is dit niet gerealiseerd in 2014 maar heeft
men er voor gekozen deze door te schuiven naar
2015 en de activiteit te koppelen aan  
“De Nationale Sportweek.” 
Deelname wijkschouw Woenselse Markt/Kruisstraat. 
De werkgroep heeft geadviseerd inzake; Openlucht-
bad De IJzeren Man, Midgetgolf Oude Boschebaan, 
dokterspost Granida, gebouw Igluu i.v.m de Werkcon-
ferentie Toegankelijkheid van Stichting Zet Brabant, 
Spilcentrum Drents Dorp, Buurthuis Lievendaal, het 
Karregat, Diagnostiek voor U, parkeerplaatsen Van  
Abbemuseum, Invaliden toilet Van Pierre, maar ook  
De Internationale School, Area 51. Strijp S:

‘t Klokgebouw, het Audiologisch Centrum, Plug in
Paviljoen en de Parkeergarage zijn op toegankelijk-
heid gecheckt. Tevens heeft de werkgroep deelgeno-
men aan een virtuele presentatie in de Portiersloge
op Strijp S. De Werkgroep was aanwezig bij de
onthulling van de nieuwe CVV opstapplaatsen in het
centrum van Eindhoven. Onthulling vond plaats bij
Ten Hagestraat/Vlijtig Liesje.
De werkgroep vergadert maandelijks, en neemt deel
aan de vergaderingen met het Bestuur PGE en de
voorzitters van de werkgroepen. 

Vooruitblik op 2015
Ongehinderd.nl is bezig met de stap naar een nieuw
platform bestaande uit een website en mobiele apps.
Hierdoor zullen meer locaties gekeurd kunnen worden 
op Toegankelijkheid en Bruikbaarheid.
Met de werkgroep Sport en PR, wil men aan de voor-
bereiding en realisatie van activiteiten in het kader
van de Internationale Sportweek en landelijke Week
van Toegankelijkheid deelnemen.
Overleg met gemeenteplatform Eindhovense  
Evenementenorganisatoren (EPE) en het PGE inzake 
de toegankelijkheid van Eindhovense evenementen. 
Hierop volgend controle m.b.t. de toegankelijkheid 
van evenementen. Afstemmen met de “Uitkrant  
Eindhoven”; evenementenlocaties voorzien van  
toegankelijkheidsiconen.
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...de onthulling van de nieuwe CVV
opstapplaats in het centrum van Eindhoven,

bij Ten Hagestraat/Vlijtig Liesje...

Afronding van het gemeentelijk Toegankelijkheids-
overleg indien aan alle voorgenomen afspraken
is voldaan.
Verdere toetsing van de gebouwen op Strijp S en dit in 
kaart brengen op “ongehinderd.nl. “.

BTBU uitdragen met publieksacties, eventueel met
gelijkgerichte groeperingen en samenwerking met
Zonnebloem, Rode Kruis, Buurt- en/of Wijkraden.
Deelname aan de gemeentelijke, jaarlijks te houden
Rolstoelworkshop.
* Samenstelling werkgroep Toegankelijkheid 2014:
Peter Kostermans (voorzitter), Gerard de Nooij (Ongehin-
derd.nl), Ger Goedhart, Ria Kostermans, Ingrid de Gier,
Ronald Hobbelen, Wilfred van den Heuvel, Hilbrand
Postema (Bestuur, tot maart 2014) en Marianne Snoeijs
(PGE/adviseur).

Mobiliteit
Een zware aderlating voor de werkgroep Mobiliteit
was op het einde van het jaar het afscheid van twee
prominente figuren; Paul Barts (voorzitter) van het
eerste uur en Frans van Eijk (Scoot Mobiel Vereniging
Eindhoven, SMVE). Met hun vertrek wordt een groot
gat geslagen in kennis en know how op het gebied
van de openbare ruimten- en vervoersproblematiek,
hun actieve stijl en markante manier van promoten
van de importantie van de Werkgroep Mobiliteit. 

Terugblik op 2014
De werkgroep nam deel aan het Consumentenplat-
form Taxbus. Hierin zijn aan de orde geweest:
Klanttevredenheidsonderzoek 2014, de evaluatie
aanbesteding en implementatie Taxbus, voorzet voor
de samenstelling van een onafhankelijke klachten-
commissie. Men nam deel aan genoemde onafhanke-
lijke Klachtencommissie Taxbus en het Centraal
Verkeers Overleg (CVO). Hierin zijn o.a aan de
orde gekomen: wijzigingen J.F. Kennedylaan, Ontwerp
rotonde Montpellierlaan-Fransebaan, Winston
Churchillaan - Sterrenlaan, Project Fietsroute  
Bleekweg- Stratumse Dijk, Molgoten Schuttersbosch,
Project Onderhoud Firmamentlaan, herinrichting
Mercuriuslaan.
Men nam deel aan de Klankbordgroep herinrichting
Hoogstraat. In april 2014 is de 4e editie van de Mobi-
dic-kaart (kaart met wet- en regelgeving betreende
gehandicaptenvoertuigen, scootmobielen, auto’s en
brommobielen) bezorgd bij houders van een Gehandi-
capten Parkeer Kaart (GPK) in Eindhoven. Dit omdat
er inmiddels wijzigingen in wet- en regelgeving  
hadden plaatsgevonden. Er zijn ongeveer 4800 Mobi-
dickaarten verzonden. 
Men was betrokken bij het organiseren van de scoot-
mobiel reparatie-middagen Eindhoven Noord, initiatief 
van de Scootmobiel Vereniging Eindhoven en  
Emcart. In samenwerking met de gemeente Eindhoven
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heeft de werkgroep een Scootmobiel Opfriscursus 
ontwikkeld. Een eerste pilot is gestart in Stadsdeel 
Gestel met een theorie en praktijkgedeelte. Er werd 
deelgenomen aan een praktijktest voor rolstoelreizi-
gers van Hermes/Conexxion bussen. Het voorstel van 
de werkgroep om 3 opstapplaatsen CVV-vervoer in te 
stellen heeft eindelijk resultaat gehad.
Er zijn 3 CVV opstapplaatsen in de binnenstad gerea-
liseerd; Ten Hagestraat bij “Vlijtig Liesje”, bij Parkeerga-
rage Hooghuis en op het Begijnenhof. De feestelijke 
onthulling werd 17 december 2014 verricht door F. 
Depla bij de CVV opstapplaats Ten Hagestraat. 

In oktober 2014 heeft de werkgroep een fietstocht 
georganiseerd met o.a ambtenaren van de gemeente 
Eindhoven waarbij toegankelijkheid van de openbare 
ruimten, met name de route Orpheuslaan tot rotonde 
Vaartbroek, onder de loep zijn genomen.

De Witte Raaf en de werkgroep hebben het initiatief 
genomen om bijeenkomsten te organiseren waarbij 
“alternatieve vervoersmogelijkheden/bundeling – 
samenwerking doelgroepenvervoer” onder de loep 
worden genomen. GGzE, Promenzo, Run Bus en in een 
later stadium Ergon zijn betrokken bij dit overleg. 
Presentatie Toegankelijkheid Dommelhoef, gegeven 
door Paul Barts.

Men was betrokken bij de toegankelijkheid openbare 
ruimten: (signalerend, controlerend en adviserend) bij 
de volgende onderwerpen: gehandicaptenparkeer-
plaatsen, verkeerssituaties, molgoiten, blindengeleide-
lijnen, voetgangersverlichting en wijkschouwen. 

Vooruitblik op 2015
De werkgroep neemt deel aan het Centraal Verkeers 
Overleg, aan het Consumenten Platform Taxbus, de 
klankbordgroep herinrichting Hoogstraat en wil ook 
reparatiedagen in Eindhoven Zuid realiseren.  
Behandelen/advisering van binnengekomen klachten 
m.b.t. ontoegankelijkheid van de openbare ruimte. 
De werkgroep wil de scootmobiel opfriscursus in 
andere stadsdelen opstarten, in het kader van WIJ-
eindhoven. 
Men initieert brainstormbijeenkomsten in het kader 
van Vervoer in Wijk en Buurt/Dagbesteding. Knelpun-
tensignalering en – registratie vervoerders CVV.
GehandicaptenParkeerPlaatsen (GPP) onder de aan-
dacht brengen van de gemeente; registratie locaties 
GPP, GPP’s toegankelijkheid, opname gegevens op de 
website Eindhoven en ongehinderd.nl. Aandacht/advi-
sering bushaltes Strijp S. 

Men wil de klachten vervoer + openbare ruimten 
(doorgegeven door burgers, vrijwilligers werkgroep 
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bekijken en in samenwerking met de gemeente  
adequaat actie ondernemen.
*Samenstelling werkgroep Mobiliteit 2014:
Paul Barts (Voorzitter), Frans van Eijk (SMVE, Scootmo-
bielvereniging Eindhoven), Harrie van der Heijden (CVV-
vervoer/Cibatax), Frank Neijts (De Witte Raaf), Wilfred 
van de Heuvel (OVO), Reilof van Haren (Emcart), Ton 
Cornelissens, Jingyi Dai, Bea Rijpers (Bestuur PGE), Han 
Kleefman (bestuur PGE) en Marianne Snoeijs  
(PGE/adviseur).

Public Relations
Helaas heeft de werkgroep Public Relations afscheid 
moeten nemen van een zeer gewaardeerd werkgroep-
lid/voorzitter met veel kennis van communicatie en 
Social Media. 

Terugblik op 2014
Er is een wervingscampagne geweest voor nieuwe 
vrijwilligers in de vorm van een wervende poster. Deze 
zijn in verschillende stadsdelen van Eindhoven in vrije-
tijdscentra opgehangen. Er zijn nieuwe ontwerpen 
gemaakt voor visitekaartjes en de folder van het PGE 
en het Jaarbulletin 2013 werd in samenspraak met 
bureau PGE uitgewerkt. Er is een start gemaakt met 
de opzet van een intranet omgeving op de site van 
het PGE om de onderlinge communicatie tussen de 
werkgroepen te bevorderen en het communicatieplan 
van het PGE is onder de loep genomen.

De volgende workshop’s zijn gevolgd: “Nieuws maken 
” (Supportpunt/ “Social Media” Route 286), gebruik 
“Joomla” voor de PGE website/Communicatie (Meet to 
Match).

Er is een start gemaakt voor promotie van de facebook 
pagina. Dit heeft inmiddels geresulteerd in zoveel 
‘like’s” dat er een URL-code aangemaakt kan worden. 
Hiermee wordt de vindbaarheid van de facebookpa-
gina verder uitgebreid.
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Colofon

Dit PGE jaarverslag 2014 is tot stand gekomen met  
de bijdragen en inzet van Marian de Laat en 
Marianne Snoeijs 

Tekstbijdragen: John Bloemers, 
werkgroepen PGE, Brand Desk.

Foto’s: Fotoarchief PGE, Topspotting (Peter Tops) en 
Stockfoto.

Concept en vormgeving:  Brand Desk 2D/3D Design
Opmaak en drukwerkverzorging: SupportPunt 
Eindhoven.
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