25 jaar GehandicaptenPlatform Venray
Het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) bestaat in 2019 al 25 jaar. In die 25 jaar is het
GPV op tal van fronten actief bezig geweest om de belangen van mensen met een beperking
te behartigen. Het zou hier te ver voeren om dit allemaal op te sommen. Aan enkele hiervan
willen we toch wel aandacht schenken, zoals:
• Toegankelijkheid van de openbare ruimte. Waar nodig werd met de daarvoor
verantwoordelijke instanties contact opgenomen om verbeteringen aan te brengen
aan bijvoorbeeld wegen, voetgangersgebieden, trottoirs en het weghalen van
obstakels daarop.
• Toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen. Voor mensen met een beperking
moeten vaak aanpassingen worden aangebracht. Via o.a. de Commissie Ouderen
Huisvesting hield het GPV ook hierbij jaren een vinger aan de pols.
• Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van winkels en het winkelgebied.
Enkele jaren geleden zijn alle winkels in de gemeente Venray op deze drie criteria
getoetst. Het resultaat was dat 192 van de 214 winkels het Toegankelijkheidsvignet
Winkels uitgereikt kregen.
• Toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen, wijkgebouwen en
gemeenschapshuizen. Reeds bestaande gebouwen werden achteraf op
toegankelijkheid en bruikbaarheid geschouwd , maar ook bij nieuwbouwprojecten
probeerde het GPV, waar mogelijk, vooraf of tijdens de bouw betrokken te zijn.
Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidscentra Buitenlust en Wieënhof.
• Regelmatig werd overleg gevoerd met beleidsmedewerkers en wethouders van de
gemeente Venray over tal van zaken. De afgelopen 4 jaren heeft het GPV daarbij ook
vooral aandacht besteed aan een proces van bewustwording bij de valide mens die
zich er vaak niet van bewust is dat mensen met een meer dan gemiddelde beperking
zowel letterlijk als figuurlijk vaak tegen obstakels aan lopen. Zo kan het voor komen
dat een reclamebord in de winkelstraat of een verkeersbord midden op een trottoir
een sta in de weg zijn of een website niet toegankelijk is voor slechtzienden of een
voor rolstoelers toegankelijk toilet in een restaurant ontbreekt, enz. enz.
Vanzelfsprekend blijven bovenstaande items ook in de toekomst op dezelfde wijze de
aandacht houden van het GehandicaptenPlatform Venray. Lokale overheden,
gemeenteraden en Colleges van Burgemeester en Wethouders kunnen bij het maken en
uitvoeren van lokaal beleid een belangrijke bijdrage leveren aan een samenleving voor
“iedereen”. Venray is daarvoor al de afgelopen jaren actief bezig geweest met het promoten
van haar gemeente door kreten als “Beste Binnenstad”, “Fraay Venray” en “Venray Bloeit”
regelmatig in de diverse media te laten verschijnen. Het GPV zou er bij deze ook voor willen
pleiten dat er ook eens een actie komt als: “Venray, de meest toegankelijke gemeente”. Maar
dat lijkt voorlopig nog een utopie. Hoewel er in de afgelopen jaren ook veel verbeterd is, blijft
extra aandacht voor mensen met een beperking nadrukkelijk noodzakelijk. Zeker nu er,
mede als gevolg van de economische crisis, bezuinigd wordt op tegemoetkomingen in de
kosten voor chronisch zieken en gehandicapten. Diverse bestaande regelingen zijn of
worden afgeschaft en bovendien deels naar de gemeenten overgeheveld in het kader van de
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), onderdeel van de Participatiewet.
Of gemeenten daartoe voldoende budget van de Rijksoverheid zullen blijven ontvangen is
moeilijk te zeggen. Duidelijk is wel dat gemeenten steeds meer uit te voeren taken op hun

bord hebben gekregen waarvoor steeds minder financiële middelen en personeel
beschikbaar zullen zijn. Het zal duidelijk zijn dat het GPV daarom ook de komende jaren
volop aan de bak zal moeten om voor de belangen van mensen met beperkingen te blijven
opkomen.
Het GPV kan dit niet alleen. Gemeente, maar ook winkeliers, besturen van verenigingen,
bedrijven, horecaondernemers enz. hebben een verantwoordelijkheid hierin. Door samen op
te trekken kunnen we werken aan “VENRAY VOOR IEDEREEN”

