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1. Inleiding. 

 

Begin 2007 is het eindrapport van het project “Ouderen/Gehandicaptenproof Waalre” 
gereedgekomen en aan de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Waalre 
aangeboden. Door gebruik te maken van de bestaande klankbordgroepen van de 
Seniorenraad Waalre kreeg het project een vliegende start en kon het binnen een 
jaar worden afgerond.  
Het eindrapport bevat een vijftiental aanbevelingen om te komen tot verbeteringen 
betreffende het leefklimaat voor senioren in onze gemeente.  
In verschillende bijeenkomsten van de klankbordgroepen zijn de 15 aanbevelingen 
voorzien van een prioriteit. 
Het resultaat hiervan was dat de volgende onderwerpen de hoogste prioriteit kregen: 

1. Zorg 
2. Woning en woningaanpassing 
3. Bereikbaarheid en begaanbaarheid 
4. Wmo-loket 
5. Eenzaamheid en sociaal isolement 
6. Ontmoetingsruimten 
7. Informatie 

 
Na overleg in de stuurgroep is echter besloten het onderwerp informatie te kiezen in 
plaats van ontmoetingsruimten. De reden hiervoor is dat de informatievoorziening een 
heel belangrijke schakel is in het verankeringproces en een overkoepelende rol 
speelt,  terwijl het onderwerp ontmoetingsruimten reeds op de politieke agenda staat. 
Verder is in besprekingen met de wethouder vast komen te staan dat “woning en 
woningaanpassing” de nodige aandacht zal krijgen in de Stuurgroep WWZ, terwijl het 
“Wmo-loket” gevolgd zal worden door de Participatieraad Wmo Waalre. Hierdoor zijn 
de vier onderwerpen die in fase 1 worden uitgewerkt als volgt: 

 Zorg  

 Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid (BTB)   
- oorspronkelijk bereikbaarheid en begaanbaarheid - 

 Eenzaamheid en sociaal isolement 

 Informatie. 
 
Op een later tijdstip zal besloten worden hoe de overige 8 onderwerpen behandeld 
zullen worden. Deze 8 onderwerpen zijn: vrijwilligers, jongeren en ouderen, 
(financiële ) bescherming van ouderen, draagkracht van ouderen, verkeersveiligheid, 
vervoer, sociale veiligheid en een verdere uitdieping van mantelzorg. Aansluitend is 
het onderdeel bruikbaarheid van BTB mee te nemen. 
 
In de verankeringfase zijn er 4 werkgroepen gevormd voornamelijk bestaande uit 
leden van de klankbordgroepen en leden van het Platform Gehandicaptenbeleid 
Waalre om tot een verdere uitwerking van de 4 gekozen onderwerpen te komen. Zie 
bijlage 5.2. voor de lijst van deelnemers aan de werkgroepen verankering. Dit rapport 
bevat de resultaten van de werkzaamheden van de verankeringwerkgroepen.   
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2.      De gekozen onderwerpen.  
 
  

2.1.  Zorg 

Het komen tot een goed functionerend zorgsysteem waarin huisartsenzorg, 
consultatiebureau en woonzorg (niet uitsluitend voor ouderen en 
gehandicapten) zijn opgenomen. Vanuit de Wmo-verplichting is de gemeente 
hierbij de coördinator. 

  Aandachtspunten hierbij zijn: 

 Thuiszorg 

 Huisartsenpost 

 Consultatiebureau/preventief onderzoek 

 Apotheek 

Wat gaat de gemeente doen? (reactie d.d. 26 september 2007) 

 De gemeente werkt, waar mogelijk, mee aan de vestiging van de 
eerstelijnsvoorzieningen. In gesprekken wordt de behoefte van de 
aanbieders in kaart gebracht 

 De Stuurgroep Wonen Welzijn Zorg is weer opgestart. Hier komen 
de zorgthema’s aan de orde 

 Thema zorg wordt meegenomen in de bewustwordingscampagne  

 Stimuleren van zorginitiatieven (domotica)  
 

  2.2.   Eenzaamheid en sociaal isolement 

Initiatieven ontwikkelen om te komen tot het creëren van mogelijkheden 
vanwaaruit ouderen hun eigen netwerk kunnen opbouwen. 

     
Wat gaat de gemeente doen? (reactie 26 september 2007) 

 Signaleren van eenzaamheid in netwerken  

 Informeren rond eenzaamheid: bewustwording  

 Versterken sociale samenhang in buurten  

 Cursussen voor vrijwilligers: herkenning eenzaamheid 

 Dagbesteding meenemen in Stuurgroep WWZ 

 Thema ontmoeting wordt centraal gesteld 
  
2.3.   Informatie 

Het ontwikkelen van een integraal beleid op het gebied van 
informatieverstrekking aan onze inwoners. 
Daarbij is te denken aan: de gemeentelijke site, gedrukte informatie, 
thematische voorlichtingsbijeenkomsten 

 
Wat gaat de gemeente doen? (reactie 26 september 2007) 

 Ontwikkelen integraal communicatiebeleid 

 Informatie campagne Wmo 

 Meldpunt structureren 
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2.4.   Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid (BTB)  

Zorgdragen voor een regelmatige controle op de begaanbaarheid van onze 
paden en wegen, zodanig dat alle voorzieningen zonder risico bereikbaar zijn 

 
Wat gaat de gemeente doen? (reactie 26 september 2007) 

 Er wordt een lijst opgesteld met openbare gebouwen die 
onvoldoende toegankelijk zijn. Hiervoor wordt in samenwerking 
met belangengroeperingen een actieplan opgezet 

 Er wordt een lijst samengesteld van plaatsen die ontoegankelijk 
zijn door toedoen van particulieren 

 Er komen publicaties over de toegankelijkheid van openbare 
wegen 

 Handhavingsplan opstellen en strikt uitvoeren 
 
 

 

3.      Conclusies en aanbevelingen van de werkgroepen. 
 
 

3.1.    Zorg. 

 
Afgaande op de reacties, die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorgverlening, 
dringt zich de vraag op, welke punten ten aanzien van de dienstverlening verbetering 
behoeven. Aan de hand van een drietal thema’s namelijk thuiszorg, acute zorg en 
mantelzorg is een aantal aanbevelingen geformuleerd, waarbij de navolgende 
vertrekpunten centraal hebben gestaan: 
Lacunes in de zorgverstrekking zijn veelal terug te voeren naar een onvolledige 
toewijzing van hulp. De behandeling van de aanvraag geschiedt doorgaans 
telefonisch zodat bij de indicatiestelling de huiselijke situatie onvoldoende wordt 
meegenomen. Eveneens verdienen de groeiende wachtlijsten bij zorgcentra extra 
aandacht.  
De zorgverlening is minder georiënteerd op de opvang van acute zorg buiten de 
geëigende medische hulpverlening. Uit bed vallen, een been breken, plotselinge 
pijnen e.d. zijn geen onbekende voorvallen van ouderen en mensen met een 
beperking. Medische zorg is in die situatie wel voorhanden: hulp in de huishouding 
volgt echter slechts na een indicatieprocedure.  
Bij de inventarisatie blijkt een behoorlijk aanbod te zijn van mantelzorgondersteuning 
in de gemeente Waalre. Niettemin vraagt een aantal aspecten om meer coördinatie 
teneinde te komen tot een betere ondersteuning van de mantelzorger. 
 
 

Aanbevelingen: 
 
3.1.1. Thuiszorg. 

 
1.    Indicatiestelling huishoudelijke hulp. 

Bij de indicatiestelling wordt voornamelijk het protocol in acht genomen om tot 
een weloverwogen standpunt te komen bij de toewijzing van hulp. Aan de 
huiselijke situatie wordt daarbij veelal onvoldoende aandacht besteed.  

 
De indicatiestelling ten aanzien van huishoudelijke hulp dient te worden 
vastgesteld op grond van een huisbezoek en/of persoonlijk contact. De 
kwaliteitsverbetering van de indicatiestelling moet voorop staan.  
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N.B. In de gemeente Eindhoven wordt een proef gedaan waarbij de indicatie 
door de huisarts aan de hand van een huisbezoek gedaan wordt. Vraagtekens 
worden gezet bij de effectiviteit van huisartsenbezoek: in de praktijk komen 
huisartsen immers niet altijd aan huis. Een goed overzicht van de noden in de 
huiselijke situatie ontbreekt hierdoor. De resultaten van de proef in Eindhoven 
zouden moeten worden afgewacht. 

 
2.    Inzet zorgcentra. 
2.1.  De instellingen kunnen intramurale en extramurale verpleging en verzorging 

leveren. Het inzetten van personeel voor zorgverlening in de omgeving heeft 
een ontwikkeling in gang gezet, waardoor te weinig handen aan bed in de 
zorgcentra zelf is ontstaan. Wachtlijsten zijn het gevolg ook doordat er te weinig 
kamers beschikbaar zijn. 

 
De Seniorenraad Waalre zal bovenstaande punten aankaarten bij de 
zorgcentra. Deze dienen zich eerst toe te leggen op de interne zorgverlening en 
bij een overcapaciteit de ruimte te geven aan zorgverlening buitenshuis. De 
gemeente dient dit initiatief te ondersteunen. 

 
2.2.  Het bestaan van een wachtlijst duidt erop, dat aan de behoefte van opname niet 

voldaan kan worden mede door onvoldoende capaciteit. Nieuwbouw en 
uitbreiding van bestaande complexen laat zien, dat nauwelijks rekening 
gehouden wordt met de opvang van echtparen: het aantal twee 
persoonskamers is onvoldoende. Voor beide complexen, De Hoevenakkers en 
’t Laar, bestaan plannen voor nieuwbouw.  

 
De Seniorenraad Waalre neemt contact op met de RSZK en zal ervoor pleiten, 
dat de positie van echtparen in het beleid wordt meegenomen met name met 
het oog op de nieuwbouwplannen van ’t Laar en De Hoevenakkers. 

 
2.3.   Mensen, die woonachtig zijn in de aangrenzende aanleunwoningen, kunnen 

gebruikmaken van de winkel in de zorgcentra. De Hoevenakkers en ’t Laar 
hebben beiden een dergelijke voorziening. De begaanbaarheid via de 
voetpaden naar de zorgcentra laat te wensen over, waar het gaat om het 
gebruik van een rollator.  
 
De gemeente dient erop toe te zien, dat personen met een rollator of rolstoel, 
hier op een adequate manier gebruik kunnen maken van de toegangswegen. 

 
 

3.1.2. Acute zorg 
 

1.  Instellen van meldpunt. 
Situaties nopen ertoe, dat betrokkenen zo snel mogelijk hulp kunnen inroepen 
en voor een aantal weken na een voorval verzekerd kunnen zijn van hulp en 
ondersteuning. Een speciaal aandachtspunt betreft het ontbreken van de 
nazorg, nadat iemand ontslagen is uit het ziekenhuis met de vraag hoe dan de 
opvang geregeld is. 
 
De gemeente dient zorg te dragen voor het inrichten van een meldpunt voor 
overbruggende kortdurende hulp (1-3 weken). De hulp moet ook gericht zijn op 
het boodschappen doen, naar de apotheker gaan enz. als de cliënt niet mobiel 
is. Voor de periode hierna wordt de situatie van de zorgbehoevende opnieuw 
beoordeeld. 
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2. Informatiefolder. 
Zelfstandig wonende senioren kunnen allerlei soorten ongemakken krijgen en 
het blijkt op die momenten moeilijk tijdig een adres te vinden, waar men zich 
kan melden. Indien in de nachtelijke uren acute meldsituaties zich voordoen, 
welke diensten staan dan de cliënt ter beschikking is de vraag. Het moet voor 
de cliënt snel en duidelijk zijn wat het telefoonnummer is in geval van acute 
zorg. 
 
De gemeente dient te zorgen voor een duidelijke informatiefolder toegesneden 
op de opvang in de situatie van een acute zorg met een adressenlijst van 
hulpinstanties. De verspreiding dient gepland te worden voor alle bewoners in 
de gemeente Waalre met speciale attentie voor de nieuwe bewoners van de 
gemeente. 
 

3.  Huisartsenpost. 
Mede door de bemoeienis van de Seniorenraad staat de verhuizing van de 
huisartsenpost naar het Máxima Medisch Centrum Veldhoven op de rol, 
hetgeen een verbetering betekent voor de bereikbaarheid van cliënten vanuit de 
gemeente Waalre. Echter in de praktijk verloopt het telefonisch contact met 
ouderen moeizaam via het desbetreffende callcenter. Het levert vaak 
miscommunicatie op doordat medewerkers onvoldoende zijn ingesteld op de 
benadering van ouderen. Ouderen zijn veelal terughoudend in de melding van 
hun klachten in het contact met artsen en verplegend personeel. 
 
De Seniorenraad Waalre neemt het initiatief bij de betrokken instellingen in te 
brengen, dat contact meer moet verlopen naar de leef- en denkwereld van 
ouderen.  

 
 

3.1.3.   Mantelzorg 
1. Informatieverstrekking. 

Mantelzorgers zijn voor een groot deel anoniem en aldus valt het moeilijk de 
doelgroep te bereiken. In de praktijk betekent het, dat extra inspanningen op het 
gebied van informatie moet worden gedaan om betrokkenen de weg te wijzen 
naar advies, hulpverlening en ondersteuning.  

 
Aan de Werkgroep Mantelzorg Waalre wordt het voorstel voor een afzonderlijke 
en beknopte brochure voorgelegd door de Seniorenraad Waalre geënt op de 
doelgroep mantelzorgers in de gemeente Waalre, waarbij adressen en 
dienstverlening rond het werkveld van mantelzorg helder en gestructureerd 
worden weergegeven. Daarnaast dient het Ouderenwerk De Kempen het als 
een reguliere taak te zien de bestaande informatiegids jaarlijks te updaten. 
Mondelinge informatieoverdracht in de vorm van  lezingen of 
voorlichtingsbijeenkomsten ten behoeve van mantelzorgers is vereist. 

 
2. Opzet van netwerk. 

De directe omgeving staat vaak het dichtst bij de mensen, die hulp nodig 
hebben. Een rol kan toebedeeld worden aan sleutelfiguren in de wijk, die op de 
hoogte zijn van mantelzorgsituaties en als contactpersoon/vertrouwenspersoon 
kunnen optreden. 
 
De gemeente dient ervoor te zorgen dat een netwerk wordt opgezet, vanwaaruit 
mantelzorgers kunnen worden ondersteund o.a. door een sterke betrokkenheid 
van vrijwilligers. De uitbouw van het netwerk dient plaats te vinden zowel per 
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wijk als vanuit een van de locaties van de zorgcentra ten behoeve van de 
mantelzorgers aldaar. 

 
3.    Hulp bij invullen van PGB-aanvraag. 

Het beheer van een eigen budget gaat gepaard met een administratieve 
rompslomp als gevolg van talrijke regels en procedures. Gezien de behoefte 
aan advies en ondersteuning in deze is hulp blijkbaar voor zorgbehoevende en 
mantelzorger onontbeerlijk. 

 
SBSW/Seniorenraad dienen te stimuleren dat contactpersonen als die van 
ouderenadviseurs worden ingezet om hulp te bieden bij het invullen van een 
PGB-aanvraag en bij het beheren van het budget. 

 
4.   Wmo-beleidsplan. 

-  In het Wmo-beleidsplan is de toezegging terug te vinden, dat de gemeente 
Waalre een afzonderlijke nota Mantelzorg zal presenteren, waarbij het beleid 
van de gemeente in deze nader wordt geduid.  

 
Gezien het belang van mantelzorg dient de nota in 2009 beschikbaar te zijn 
voor het werkveld van de mantelzorg en uitgangspunten c.q. uitvoeringstaken 
van het gemeentelijke beleid hierin helder vermeld te staan. Ten behoeve van 
de hieruit voortvloeiende verplichtingen dient de gemeente adequaat middelen 
ter beschikking te stellen. 

 
-   In het Wmo-beleidsplan is weinig ruimte voor begeleiding van activiteiten ten 
aanzien van mantelzorgers te herkennen en is deze weinig gericht op de reële 
uitvoeringstaken van de mantelzorger.  

 
De Participatieraad Wmo Waalre dient erop toe te zien, dat bij de uitwerking van 
het Wmo-beleidsplan adequaat rekening gehouden wordt met factoren, die 
kunnen leiden tot overbelasting van de mantelzorger.  

 
-  De Wmo-loketmedewerkers behoren opgeleid en begeleid te worden in de 
benadering naar de problematiek van mantelzorgers, zodat de dienstverlening 
richting de belangen van de mantelzorgers verbeterd wordt. 

 
De Participatieraad Wmo Waalre dient in deze een voorstel uit te brengen naar 
de gemeente. 

 
Bovenstaande aanbevelingen maken deel uit van de Notitie Mantelzorg in de 
gemeente Waalre van de Subwerkgroep Mantelzorg. Deze notitie is op te vragen bij 
het secretariaat van de Seniorenraad Waalre. 

 
 
3.2.     Eenzaamheid en sociaal isolement. 
 
 

Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn. Alleen eenzaamheid, die leidt tot het 
contact verliezen met de gemeenschap en tot steeds slechter functioneren in de 
leefomstandigheden van betrokkene kan men als negatief zien. Het ontdekken en 
opsporen van deze personen is erg moeizaam, omdat deze geen of weinig contact 
zoeken met de omgeving. Daardoor komt niet naar buiten dat er een probleem ligt. 
Gezien het relatief grote aantal ouderen met hogere inkomens in de gemeente 
Waalre zal de aandacht ook naar die categorie uit moeten gaan. Indien de partner is 



 9 

ontvallen kan een situatie ontstaan, die leidt naar een sociaal isolement van 
betrokkene.  
 
Gerichte actie is vereist om mensen weer bij het maatschappelijke verkeer te 
betrekken. Dit is mogelijk door prioriteit te geven aan ontwikkelingen, die meer 
perspectief bieden aan de doelgroep van eenzamen. Dit kan door zich te richten op 
het opvangen van signalen van mensen, die eenzaam zijn en van signalen van 
vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten, wanneer sprake is van (vermoedens 
van) eenzaamheidsproblemen. Vervolgens is aan de orde het geven van informatie 
en advies of het inschakelen van passende hulpverlening.  
 
Het Maatjesproject in de gemeente Waalre geeft al een voorzet. Na de melding zoekt 
een vrijwilliger contact met betrokkene om maatje te zijn. Deze bouwt een 
vertrouwenssfeer op met betrokkene, zodat samen activiteiten ontplooien tot de 
mogelijkheden kan gaan behoren. Hierbij is het doel dat de betreffende persoon weer 
(meer) zelfstandig deel gaat nemen aan het maatschappelijke leven door mee te 
doen aan de plaatselijke activiteiten. Wanneer dit is gelukt kan die persoon weer 
zelfstandig verder. 
 

 

Aanbevelingen:     
 

1.   Signaleren. 
Personen, waarvan het vermoeden bestaat dat zij eenzaam zijn, kunnen 
worden opgespoord. Daartoe is de realisatie van een netwerk van personen en 
instellingen, die het signaleren ter hand nemen, onontbeerlijk. Alertheid is de 
drijfveer om eenzaamheid te kunnen traceren: het is aan de buren, 
buurtverenigingen, hulpinstanties als de Thuiszorg, RSZK en huisartsen, 
vrijwilligers van kerken, Rode Kruis en De Zonnebloem, sleutelfiguren in de wijk 
e.a. zich hiermee actief betrokken te weten. Deze organisaties worden 
nadrukkelijk uitgenodigd voor hun medewerking in de aanpak van de 
problematiek. 

 
 De gemeente dient het Wmo-loket zodanig te organiseren en bemensen, dat 

het de spilfunctie kan zijn in het netwerk van personen en instellingen, die 
mensen met eenzaamheidsgevoelens kunnen traceren. 

 
2.      Cursus signaleren.  

De benadering naar betrokkene vereist het nodige inlevingsgevoel en tact. Het 
voeren van een gesprek, hoe regel je de begeleiding en wat mag je van de 
ander verwachten zijn zaken, waarmee de contactpersoon geconfronteerd 
wordt. Met het volgen van een cursus signaleren kunnen deze vaardigheden 
aangeleerd worden. 

 
De Seniorenraad moet entameren, dat leden van de klankbordgroepen, van 
Adviserend Huisbezoek, vrijwilligers van het Maatjesproject en verder 
geïnteresseerden een cursus signaleren kunnen volgen. 
 

3.   De rol van het Wmo-loket. 
3.1.  Het Wmo-loket dient het centraal meldpunt te zijn. In de praktijk zullen 
signalen buiten het Wmo-loket om ook andere instellingen en personen 
bereiken. Signalen dienen echter via het Wmo-loket geleid te worden. In dit 
verband dient de aandacht primair uit te gaan van de positie van de betrokkene. 
De persoon in kwestie moet evenwel eerst toestemming geven voordat de 
behandeling in het werkveld van hulp en ondersteuning terechtkomt.  



 10 

 
Tussenpersonen als vrijwilligers, buren, professionele krachten dienen het 
Wmo-loket als meldpunt aan te houden. De gemeente dient dit te 
communiceren naar betrokkenen. 

 
3.2. Het Wmo-loket zal de melding doorgeleiden naar betrokken instanties als 
die van de professionele instellingen zoals het Maatschappelijk Werk, het GOW 
e.a. of naar vrijwilligersorganisaties als het LIAC, Maatjesproject enz. 

 
De gemeente dient ervoor te zorgen dat vanuit het Wmo-loket coördinatie en 
inschakeling van de geëigende instanties plaatsvindt, zodat de hulpbehoevende 
hulp op maat krijgt.   

 
4.    Zorgcentra.  

Eenzaamheid in de zorgcentra blijkt een niet onaanzienlijk probleem. 
Resultaten van onderzoeken van de Universiteit van Amsterdam en die van 
Groningen bevestigen, dat eenzaamheid substantieel voorkomt bij bewoners 
van verpleeg- en verzorgingshuizen.  
 
De Seniorenraad Waalre zal  contact opnemen met de RSZK en de 
problematiek van eenzaamheid aankaarten met betrekking tot de bewoners in 
de zorgcentra. Het is zaak dat de RSZK de problematiek in beeld brengt.   

 
 

3.3.    Informatie. 
 

Communicatie met en door de gemeente is in de praktijk op verscheidene punten een 
moeizame zaak. Voorstellen en ideeën komen veelal niet terecht bij de juiste 
ambtenaar, de behandeling van meldingen en berichten van burgers laat te wensen 
over en gemeentelijke voorlichting houdt weinig rekening met de positie van ouderen 
en van mensen met een beperking. En heeft de gemeente in beeld hoe haar 
informatie overkomt bij de bevolking is de vraag. 
Redenen te over waarom de werkgroep zich specifiek hierop heeft gericht. Het gaat 
dan om berichtgeving in De Schakel, de opzet van de gemeentelijke website en 
overige informatie. 
 
In het verlengde hiervan is het streven te komen tot een integraal communicatieplan, 
waarbij ook meer rekening wordt gehouden met de leef- en denkwereld van ouderen 
en die van mensen met een beperking. Daarnaast verdienen nieuwe vormen van 
communicatie de aandacht zoals de ontwikkeling van een zgn. internetzuil naar het 
voorbeeld in de kern Hoogeloon. 

 
 

Aanbevelingen: 
 

1.    Huis-aan-huisblad De Schakel. 
1.1.   Gemeentenieuws . 
- De formuleringen, die gebruikt worden zijn vaak te ambtelijk en dienen beter 

afgestemd te worden op de ontvanger van de informatie en dus gericht op de 
leef- en denkwereld van ouderen en die van mensen met een beperking. 

 
De gemeente dient minder de officiële taal te hanteren en uit te gaan van een 
begrijpelijk Nederlands. 
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-  Als deel van het gemeentenieuws is bijna een gehele pagina gewijd aan 
bekendmakingen van bouwvergunningen. Teksten zijn te omslachtig en 
nemen teveel ruimte in.  
 
De gemeente dient de teksten met betrekking tot bouwvergunningen in te 
korten zodat meer ruimte vrijkomt voor andere berichten onder verwijzing naar 
het voorbeeld van het blad Groot-Eindhoven met berichten van de gemeente 
Eindhoven. 
 
1.2.  De verspreiding van De Schakel laat te wensen over. Hierdoor kan niet 
iedereen kennis nemen van de inhoud. Bovendien wordt bij 
verzorgingshuizen, wooncentra e.a. De Schakel niet per huisadres bezorgd.  

 
De gemeente dient erop toe te zien, dat de bezorging adequaat wordt 
uitgevoerd. 

 
2.      Gemeentelijke website. 

De analyse van de website laat zien, dat de informatie inhoudelijk nauwelijks 
gericht is op het belang van ouderen en mensen met een beperking. De groep 
ouderen en mensen met een beperking krijgt niet de belangstelling, waarop die 
recht heeft gezien het grote aantal betrokkenen in de gemeente. Ter aanvulling 
is in bijlage 5.3 een overzicht weergegeven van wensen en behoeften ten 
aanzien van de gemeentelijke website. Tevens is er een losse bijlage 
beschikbaar waarin een concrete uitwerking van de voorstellen wordt 
weergegeven. Deze bijlage is te verkrijgen via het secretariaat van de 
Seniorenraad Waalre. 

 

 De gemeente dient de website te herzien conform de aangegeven   
uitgangspunten in de bedoelde bijlage. 

 Daarbij dient de gemeente erop toe te zien, dat ouderen, mensen met een   
beperking en betrokken organisaties, een adequate plaats krijgen op de 
website. Prioriteit moet worden gegeven aan een zoeksysteem, waarbij het 
vinden van een onderwerp op een eenvoudige wijze kan plaatsvinden. 
 

3.    Traject Wethouder in de Wijk. 
Hoewel waardering bestaat voor het feit, dat de gemeente 
inspraakbijeenkomsten per wijk organiseert, worden vraagtekens gezet bij de 
manier, waarop de gemeente deze invult. Wethouders kunnen alleen uitspraken 
doen over hun eigen portefeuille. Het integraal beleid van de gemeente komt 
daardoor niet aan bod, hetgeen leidt tot de vraag wat het doel van deze 
bijeenkomsten eigenlijk is. Het gevoel leeft, dat ideeën en voorstellen van 
burgers nauwelijks weerklank vinden als het gaat om besluitvormingsprocessen 
binnen het gemeentelijke apparaat te kunnen beïnvloeden. Burgers weten niet 
wat de gemeente met de bevindingen van het traject doet. Het instrument van 
communicatie in de huidige vorm beantwoordt niet aan de verwachtingen. 
 
De gemeente dient te heroverwegen, wat de doelstellingen zijn van de 
“Wethouder in de wijkbijeenkomsten” afgezet tegen de vraag hoe deze passen 
in het huidig democratisch bestel. Dit geldt temeer indien de filosofie van het 
dualistisch stelsel in acht wordt genomen.  

 
4. Kabelkrant. 

De Kabelkrant wordt als niet-gebruiksvriendelijk gezien en de informatie is niet 
dynamisch.  
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De positie van ouderen dient herkenbaar te zijn in het zendergebeuren. In de 
huidige vorm draagt de Kabelkrant niet bij aan een zinvolle communicatie met 
de burger vanuit de optiek van ouderen en spelen ouderen in de programmering 
nauwelijks een rol. 
 
De gemeente dient te heroverwegen of de Kabelkrant in de huidige vorm 
moet blijven bestaan. Ook dient hierbij de rol van teletekst te worden 
heroverwogen. 

 
 
3.4.    Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. 
 

Het is duidelijk dat de persoonlijke ontwikkeling sterk samenhangt met de 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen. Ouderen en mensen met 
een beperking moeten gebruik kunnen blijven maken van algemene voorzieningen. In 
het bijzonder moet voor mensen met een beperking de directe woon- en 
leefomgeving in fysieke zin toegankelijk zijn. In de praktijk ontmoet deze groep tal van 
belemmeringen op weg naar haar bestemming. 
Gekozen is voor drie thema’s te weten: 

 

 Bereikbaarheid:    - Is de bestemming op een veilige manier bereikbaar? 
    - Zijn de openbaar vervoersmogelijkheden adequaat? 

 Toegankelijkheid:     - Kan men (al of niet met een hulpmiddel) gemakkelijk 
            binnen en wordt de ingang niet geblokkeerd? 

 Bruikbaarheid:        - Is de inrichting van gebouwen zodanig dat deze geen 
            problemen oplevert?  

                                                        Besloten is de uitwerking van dit thema bij de volgende                
fase van het verankeringproces aan de orde te stellen. 

 
Om de belemmeringen duidelijk te visualiseren is een aantal foto’s toegevoegd, 
waarop bestaande knelpunten in beeld zijn gebracht. Zie hiervoor de bijlage 5.4.. 

   
 

Aanbevelingen: 

 
Bereikbaarheid. 
Zoals in de bijlage beschreven en met foto’s verduidelijkt zijn er talrijke situaties 
waarbij de bereikbaarheid problemen geeft. 
1. De gemeente dient maatregelen te nemen voor wat betreft onveilige 

verkeerssituaties, structureel te controleren op verkeersovertredingen (zoals 
rijden door rood licht, niet stoppen bij zebrapaden) en burgers en bedrijven 
bewust te maken van de overlast die, vaak onbewust, veroorzaakt wordt door het 
blokkeren van fiets- en voetpaden waardoor de doorgang belemmerd wordt. 
Tijdens de “Wethouder in de wijkbijeenkomsten” kan de gemeente deze zaken 
aan de orde stellen. 

2. De gemeente dient obstakels zoals lantaarnpalen en elektriciteitsmasten zodanig 
te plaatsen dat verkeersdeelnemers hier geen hinder van ondervinden.  

3. De gemeente dient voorwaarden (leeftijd en inkomen) die gekoppeld zijn aan het 
gebruik van de Taxbus te versoepelen, de inkomenstoets te laten vervallen  en 
alles in het werk te stellen om het busvervoer naar het MMC in Veldhoven te 
verbeteren. 

4. De gemeente dient ervoor te zorgen dat het wegdek zodanig aangepast en 
verbeterd wordt dat men met een aangepast vervoermiddel  hier ook gebruik van 
kan maken (zie bijvoorbeeld Loonderweg, het verharde gedeelte). 
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Toegankelijkheid. 
Zoals in de bijlage beschreven en met foto’s verduidelijkt, zijn er talrijke situaties 
waarbij de toegankelijkheid problemen geeft. Het betreft hier o.a. praktijkruimten in de 
medische sector en die van zorginstellingen. 

 

 De Seniorenraad zal huisartsen wijzen op de slechte toegankelijkheid van hun 
praktijkruimtes. De gemeente dient dit initiatief te ondersteunen. 

 Bouw- en woningtoezicht dient erop te controleren dat toegang tot winkels en het 
manoeuvreren in de winkels geen problemen geeft. 

 
Algemeen: 

 De gemeente dient actief gebruik te maken van adviezen van de 
Woonadviescommisie. 

 De ontwikkeling van Woon-zorgzones (het centraal samenbrengen van 
voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn) dient door de gemeente 
opgepakt te worden. 

 De gemeente dient de in de bijlage genoemde knelpunten met de werkgroep BTB 
te bespreken. 
 

Korte samenvatting knelpunten bereikbaarheid: 
1. zachte bermen en slecht onderhoud van zandwegen 
2. onveilige verkeerssituatie 
3. belemmeringen op fiets- en voetpaden. 

 
Korte samenvatting knelpunten toegankelijkheid: 
1. praktijkruimtes dokters, tandartsen, fysiotherapeuten. 
2. winkels 
3. openbare gebouwen. 

 
 
 

4.     Samenvatting van aanbevelingen/Werkboek. 
 
 

1. De indicatiestelling ten aanzien van huishoudelijke hulp dient te worden 
vastgesteld op grond van een huisbezoek en/of persoonlijk contact.  
N.B. In de gemeente Eindhoven wordt een proef gedaan waarbij de indicatie door 
de huisarts aan de hand van een huisbezoek gedaan wordt. Vraagtekens worden 
gezet bij de effectiviteit van huisartsenbezoek: in de praktijk komen huisartsen 
immers niet altijd aan huis. Een goed overzicht van de noden in de huiselijke 
situatie ontbreekt hierdoor. De resultaten van de proef in Eindhoven zouden 
moeten worden afgewacht. 

 
2. De Seniorenraad Waalre zal met de zorgcentra bespreken dat zij zich eerst 

dienen toe te leggen op de interne zorgverlening en slechts bij een overcapaciteit 
ruimte geven aan zorgverlening buitenshuis. De gemeente dient dit initiatief te 
ondersteunen. 
 

3. De Seniorenraad Waalre neemt contact op met de RSZK en zal ervoor pleiten, 
dat de positie van echtparen in het beleid wordt meegenomen met name met het 
oog op de nieuwbouwplannen van ’t Laar en De Hoevenakkers. 
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4. De gemeente dient erop toe te zien, dat personen met een vervoermiddel hier op 
een adequate manier gebruik kunnen maken van de toegangswegen. 

 
5. De gemeente dient zorg te dragen voor het inrichten van een meldpunt voor 

overbruggende kortdurende hulp (1-3 weken). De hulp moet ook gericht zijn op 
het boodschappen doen, naar de apotheker gaan enz. als de cliënt niet mobiel is. 
Voor de periode hierna wordt de situatie van de zorgbehoevende opnieuw 
beoordeeld. 

 
6. De gemeente dient te zorgen voor een duidelijke informatiefolder toegesneden op 

de opvang in de situatie van een acute zorg met een adressenlijst van 
hulpinstanties. Verspreiding moet plaats vinden onder voor alle bewoners in de 
gemeente Waalre met speciale attentie voor de nieuwe bewoners van de 
gemeente. 

 
7. De Seniorenraad Waalre neemt het initiatief bij de betrokken instellingen als die 

van de huisartsenpost  in te brengen, dat contact meer moet verlopen naar de 
leef- en denkwereld van ouderen.   

 
8. Aan de Werkgroep Mantelzorg Waalre wordt het voorstel voorgelegd om een 

afzonderlijke en beknopte mantelzorggids te realiseren geëent op de doelgeroep 
mantelzorgers in de gemeente Waalre. Het GOW dient de bestaande 
mantelzorgbrochure jaarlijks te updaten. Mondelinge informatieoverdracht in de 
vorm van  lezingen of voorlichtingsbijeenkomsten  ten behoeve van 
mantelzorgers is vereist. 

 
9. De gemeente dient ervoor te zorgen dat een netwerk wordt opgezet, vanwaaruit 

mantelzorgers kunnen worden ondersteund o.a. door een sterke betrokkenheid 
van vrijwilligers. De uitbouw van het netwerk dient plaats te vinden zowel per wijk 
als vanuit een van de locaties van de zorgcentra ten behoeve van de 
mantelzorgers aldaar. SBSW/Seniorenraad dienen dit te ondersteunen. 

 
10. Vrijwilligersorganisaties dienen contactpersonen als die van ouderenadviseurs in 

te zetten, die hulp bieden bij het invullen van een PGB-aanvraag en het beheren 
van het budget verder begeleidt. 

 
11. De Participatieraad Wmo Waalre dient erop toe te zien, dat bij de uitwerking van 

het Wmo-beleidsplan adequaat rekening gehouden wordt met factoren, die 
kunnen leiden tot overbelasting van de mantelzorger.  

 
12. De gemeente dient zich te houden aan de verplichting een afzonderlijke nota 

Mantelzorg te presenteren en deze beschikbaar te stellen in 2009. Aansluitend 
dienen voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen adequaat middelen 
aangereikt te worden. 

 
13. De Participatieraad Wmo Waalre dient een voorstel uit te brengen naar de 

gemeente, dat voorziet in opleiding en begeleiding van Wmo-loketmedewerkers in 
de benadering van de problematiek van mantelzorgers. 

 
14. De gemeente dient het Wmo-loket zodanig te organiseren en bemensen, dat het 

de spilfunctie kan zijn in het netwerk van personen en instellingen, die mensen 
met eenzaamheidsgevoelens kunnen traceren. 
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15. De Seniorenraad moet entameren, dat leden van de klankbordgroepen, van 
Adviserend Huisbezoek, vrijwilligers van het Maatjesproject en verder 
geïnteresseerden een cursus signaleren kunnen volgen. 

 
16. Tussenpersonen als vrijwilligers, buren, professionele krachten dienen het Wmo-

loket als meldpunt aan te houden. De gemeente dient dit te communiceren naar 
betrokkenen. 

 
17. De gemeente moet ervoor instaan, dat vanuit het Wmo-loket coördinatie en 

inschakeling naar de geëigende instantie dient plaats te vinden in die mate, dat 
de hulpbehoevende hulp op maat krijgt.   

 
18. De Seniorenraad Waalre neemt contact op met de RSZK over de vermeende 

eenzaamheid met betrekking tot de bewoners in de zorgcentra. Het is zaak dat de 
RSZK de problematiek in beeld brengt.   

 
19. De gemeente dient in De Schakel minder de officiële taal te hanteren en uit te 

gaan van  begrijpelijk Nederlands. 
 

20. De gemeente dient de teksten met betrekking tot bouwvergunningen in te korten 
zodat meer ruimte vrijkomt voor andere berichten onder verwijzing naar het 
voorbeeld van het blad Groot-Eindhoven met berichten van de gemeente 
Eindhoven. 

 
21. De gemeente dient erop toe te zien, dat de bezorging van De Schakel adequaat 

wordt uitgevoerd. 
 

22. De gemeente dient de website te herzien conform de aangegeven 
uitgangspunten Daarbij dient de gemeente erop toe te zien, dat ouderen, mensen 
met een beperking en betrokken organisaties, een adequate plaats krijgen op de 
website. Prioriteit moet worden gegeven aan een zoeksysteem, waarbij 
onderwerpen op een eenvoudige manier te vinden zijn. 

 
23. De gemeente dient te heroverwegen, wat de doelstellingen zijn van de 

“Wethouder in de Wijkbijeenkomsten” afgezet tegen de vraag hoe deze passen in 
het huidig democratisch bestel. Dit geldt temeer indien de filosofie van het 
dualistisch stelsel in acht wordt genomen.  

 
24. De gemeente dient te heroverwegen of de Kabelkrant in de huidige vorm moet 

blijven bestaan. Ook dient hierbij de rol van teletekst te worden heroverwogen. 
 

25. De gemeente dient maatregelen te nemen voor wat betreft onveilige 
verkeerssituaties, structureel te controleren op verkeersovertredingen (zoals 
rijden door rood licht, niet stoppen bij zebrapaden) en burgers en bedrijven 
bewust te maken van de overlast die, vaak onbewust, veroorzaakt wordt door het 
blokkeren van fiets- en voetpaden waardoor de doorgang belemmerd wordt. 
Tijdens de “Wethouder in de wijkbijeenkomsten” kan de gemeente deze zaken 
aan de orde stellen. 

 
26. De gemeente dient obstakels zoals lantaarnpalen en elektriciteitsmasten zodanig 

te plaatsen dat verkeersdeelnemers hier geen hinder van ondervinden. 
  
27. De gemeente dient voorwaarden (leeftijd en inkomen) die gekoppeld zijn aan het 

gebruik van de Taxbus te versoepelen, de inkomenstoets te laten vervallen en 
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alles in het werk te stellen om het busvervoer naar het MMC in Veldhoven te 
verbeteren. 

 
28. De Seniorenraad dient huisartsen en paramedici te wijzen op de slechte 

toegankelijkheid van hun praktijkruimtes. De gemeente dient dit initiatief te 
ondersteunen. 

 
29. Bouw- en woningtoezicht dient erop te controleren dat toegang tot winkels en het 

manoeuvreren in de winkels geen problemen geeft. 
 

30. De gemeente dient actief gebruik te maken van adviezen van de 
Woonadviescommisie. 

 
31. De ontwikkeling van Woon-zorgzones (het centraal samenbrengen van 

voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn) dient door de gemeente 
opgepakt te worden. 

 
32. De gemeente dient de in de bijlage genoemde knelpunten met de werkgroep BTB 

te bespreken. 
 
 
 

5.     Bijlagen. 
 
 
5.1.    Leden van de Stuurgroep Verankering: 
 

 Dhr. W. Corbijn 

 Dhr. A. van der Heijden (secretaris) 

 Dhr. N. Siebers 

 Dhr. T. Tammel (voorzitter) 

 Dhr. H. v. Frankenhuijsen 

 
  

5.2 .   Leden van de Werkgroepen Verankering: 
  
 Werkgroep Zorg 
  

 Dhr. G. van Aller 

 Dhr. J. van der Beek 

 Mevr. A. ten Hoor. 

 Mevr. S. de Ruijter 

 Dhr. J. Thijssen 
 

     Voorzitter: Dhr. T. Tammel 
 Secretaris Dhr. H. van Frankenhuijsen 
 
 Werkgroep Eenzaamheid en sociaal isolement 

 

 Mevr. M. de Boer 

 Mevr. T. Bijsterveld 

 Mevr. R. Buelens 

 Mevr. J. Janse 
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 Mevr. J. van der Laan 

 Mevr. R. Meyer 

 Mevr. N. Rogmans 

 Mevr. N. Vissers 
 
 Voorzitter: Dhr. T, Tammel 
 Secretaris: Dhr. H. van Frankenhuijsen 
 
 Werkgroep Informatie 
 

 Dhr. V. Broniecki 

 Dhr. L Crommentuyn 

 Dhr. H. Koudijs 

 Dhr. N. Siebers 
   
 Voorzitter: W. Corbijn 
 Secretaris: H. van Frankenhuijsen 
 

Werkgroep BTB 
 

 Dhr. Broniecki 

 Dhr. P.van Hoof 

 Mevr. R. Meyer 

 Dhr. F. Stetter 
  
 Voorzitter: Dhr. W. Corbijn 
 Secretaris: Dhr. H. van Frankenhuijsen     
 
   
 

5.3.     Voorwaarden aan een gemeentelijke website. 
 

Waar moet een gemeentelijke website aan voldoen? 

- Het moet een bron van informatie zijn voor de burger/ondernemer naar 
alles wat in de gemeente voorhanden is aan organisaties, instanties, 
ondernemingen, instellingen, bedrijven, organen, maar ook activiteiten, 
manifestaties, e.d. 

- Voor informatie, die niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
valt moet de website het perfecte doorgeefluik zijn naar andere 
informatiebronnen. 

- Eisen aan het openingsscherm: 

 De kwaliteit hiervan (lay-out, overzichtelijkheid, 
gebruiksvriendelijkheid) is van cruciaal belang voor de populariteit van 
de gemeentelijke website. Dat begint al bij de naamgeving van de 
groepen c.q. subgroepen. Een naam als “algemeen” is nietszeggend.  

 Via dit scherm moet op een uiterst simpele manier de weg te vinden 
zijn naar de informatie die men zoekt. 

 Het moet dan ook dusdanig zelfverklarend zijn dat ook de minst 
ervaren gebruiker zijn weg kan vinden. Zijn/haar niveau moet in deze 
bepalend zijn, niet die van de siteontwerper. 

 Het moet primaire gegevens omtrent gemeentelijke instanties tonen: 
adres, telefoonnummers, e-mailadres, openingstijden. 
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 Verder een lijst met andere sites, die eveneens informatie over de 
gemeente Waalre tonen, met een korte beschrijving van de inhoud. 

- Indeling in hoofdstukken: 

 De hoofdstukken, die betrekking hebben op service naar de 
burger/ondernemer toe, dienen bovenaan te staan, omdat daar de 
meeste interesse naar uitgaat.  

 Het is overzichtelijker, om alle gegevens betreffende bestuurlijke 
informatie van de gemeente niet in meerdere ( nu GEMEENTE WAALRE 

en BESTUUR & ORGANISATIE) maar in één hoofdstuk samen te vatten. 

 Dit hoofdstuk zou onderverdeeld kunnen worden volgens het 
organogram van de gemeente m.b.t. de verschillende afdelingen, die 
van gemeentewege actief zijn. Een korte samenvatting van de functies 
die voor de burger van belang zijn van de afdeling in kwestie, met 
vermelding van afdelingshoofd, adressen, telefoonnummers, e-
mailadressen en openingsuren en/of hoe men met medewerkers in 
contact kan treden. 

 
Conclusies: 
 De verschillende hoofdstukken van de website zijn kennelijk gerangschikt zoals 

de gemeente dat belangrijk vindt: Na ACTUEEL, de GEMEENTE WAALRE en BESTUUR 

& ORGANISATIE prominent bovenaan en dan pas de hoofdstukken, die voor de 
burgerij van aanmerkelijk meer belang zijn. De voorkeur gaat er naar uit eerst de 
hoofdstukken bovenaan te plaatsen. 

 Zijn bepaalde zaken niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, dan kan toch 
minstens het betreffende onderwerp gerubriceerd worden met de mogelijkheid tot 
doorlinken, waarmee men op het juiste pad gezet kan worden. 

 Het eerste aanzicht van de website moet zodanig zelfverklarend zijn, dat op 
eenvoudige wijze het betreffende onderwerp gevonden kan worden in slechts 
enkele stappen. Nu moet menigmaal naar de zoekfunctie gegrepen worden om 
het doel te bereiken. 

 Het zoeken via de zoekfunctie moet zoveel mogelijk vermeden worden, omdat het 
in de praktijk vaak moeilijk is de juiste kernwoorden te vinden. 

 De tabel “snel naar” is een handig hulpmiddel om via een verkorte weg het 
gezochte product te vinden. Deze zou meer toegepast moeten worden. 

 Het werken met de labels ter linkerzijde van het openingsscherm is niet prettig. 
Het gekozen sublabel heeft dezelfde kleur als de resterende hoofdlabels. 
Bovendien hebben de subgroepen hetzelfde formaat en het zelfde lettertype als 
de hoofdgroepen. Kijk eens naar websites van andere gemeentes. 

 Het thema “Ouderen en Minder Validen” komt op de Waalrese website prominent 
niet aan de orde. Om deze groepen goed te kunnen informeren zijn aparte 
hoofdstukken binnen het hoofd WELZIJN & ZORG van het allergrootste belang. Hier 
kunnen tal van informatiebronnen in worden ondergebracht. 
Nu moet via de zoekfunctie geprobeerd worden zijn/haar weg te vinden in een 
doolhof, hetgeen nogal eens tot teleurstellingen leidt. 

 Veel onderwerpen zijn niet of nauwelijks in hun eigen categorie te vinden. Dat is 
onjuist. Daar horen ze n.l. in eerste instantie thuis, om vervolgens eventueel 
doorgelinkt te kunnen worden naar andere subcategorieën.  

 De informatie is niet altijd up-to-date.  

 Bijvoorbeeld Gemeente Waalre/Algemeen/Aantal Inwoners:  
laatste gegevens van 01-01-2006 

 Foutieve informatie zoals ten aanzien van de AED’s (automatische externe 
defibrillator) mag onder geen beding voorkomen. 

 Er is geen informatie voor ondernemers. 
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5.4.   Afbeeldingen belemmeringen (BTB) 
 
 
5.4.1.  Thema bereikbaarheid en toegankelijkheid. 

 
Bereikbaarheid van ’t Loon slecht en vaak onmogelijk na een regenbui.  

 

   
     Brinkweg 
 

       Niet te berijden door de zachte berm. 
                            

    
                                      Brinkweg                        Loonderweg 
 
                           Belemmeringen op weg naar instellingen en voorzieningen. 

 

        
            Hoogstraat                           Hoogstraat                        Hoogstraat 
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Praktijkruimten vaak slecht toegankelijk. 
 

Praktijkruimten van huisartsen, fysiotherapeuten en ingangspartijen van andere 
voorzieningen e.d. zijn klantonvriendelijk waar het de toegang betreft. Het blijkt een 
moeizaam avontuur om wachtkamers op een normale manier te bereiken zoals de 
onderstaande voorbeelden laten zien. 

 
 

     
Bergstraat              Eykellaan              Bergstraat 
 
 

    
           Ekenrooisestraat        KLH van der Puttlaan 
 
  

     
Hortensialaan      Michiel de Ruyterstraat    Hortensialaan 
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   De Leesakker    Hoogstraat                               

 

 
5.4.2.   Onveilige verkeerssituaties in de gemeente Waalre. 
 

Onderstaande foto’s geven expliciet aan, waar in de gemeente Waalre onveilige 
verkeerssituaties bestaan, die noodzaken tot verbetering.  

 

   
 

Deze foto’s ten aanzien van de Hoogstraat geven aan, dat mensen de rijweg op moeten. 
 

 

   
 

           Met een hulpmiddel is hier de Willibrorduslaan vanaf de Bergstraat onbruikbaar. 
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Verkeerslichten voor fietsend verkeer ontbreken.  
Bij groen licht voor het oversteken rijden brom/fietsers gewoon door! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

De Ansbalduslaan. Hier dient een voetpad te komen! 
 

 

 
 

Dit is een fiets/voetpad. Dat moet als zodanig aangegeven zijn! 
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Het is bij de kruising Bergstraat/Willibrorduslaan onmogelijk  

      hier de hoek om te gaan! 
 

 
5.4.3.   Handhaving. 

 
De foto’s van het straatbeeld geeft een aantal situaties weer, waar normale doorgang 
niet of nauwelijks meer mogelijk is voor mensen met een hulpmiddel. 
Handhavingsbeleid door de gemeente is hier het devies. 

 
Heggen en hagen. 

 

       
     Oude Kerkstraat                           Oude Kerkstraat                          Jacob Ruisdaellaan 
 
                              

Doorgang belemmerd op voetpad. 
 

       
     Vincent van Goghlaan      Vincent van Goghlaan              O.L. Vrouwedijk 
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Ingang van winkels blokkeren. 
 

       
Willibrorduslaan                       Willibrorduslaan                        Willibrorduslaan 
 
 
 

Auto’s op voet- en fietspaden. 
 

      
Koningin Julianalaan                    Burgemeester Uyenstraat         Heikantstraat 
 
 

       
        Willibrorduslaan                           Bolksheuvel                               Hoogstraat 
 
 

    
                        Willibrorduslaan          Burgemeester Uyenstraat  


