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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2021.
In het afgelopen jaar is er niet zoveel gebeurd binnen ons Platform.
Het corona virus houdt zich nog stevig vast aan de bevolking.
Hierdoor hebben we in 2021 als Platform niet kunnen uitvoeren wat er in onze planning lag. De meeste
zaken zijn doorgeschoven naar dit jaar zoals u hieronder kunt lezen.
Met onze naamswijziging zetten we verder in op onze uitgangspunten die al in 2013 geformuleerd zijn;
je welkom voelen, versterken van je eigen kracht, samen optrekken, inter- en proactief, werken vanuit
solidariteit, optimisme en oplossingsgerichtheid om te komen tot een inclusieve samenleving.
Als belangenbehartiger voor de inwoners in de gem. Hardenberg, maken we ons hard voor een
inclusieve samenleving. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking, maar ook met diverse andere
uitdagingen zo optimaal mogelijk deel moeten kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.
De gezochte samenwerking in het verleden met de gemeente
heeft een structureel positieve- en constructieve vorm van overleg, met hoor en wederhoor gekregen
met goede resultaten als gevolg.
Daarmee maken wij als Platform Inclusief gemeente Hardenberg mede het verschil om tot een
inclusieve samenleving te komen.
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Bestuur:
Het bestuur werd in 2021 gevormd door:
•
•
•
•
•
•

Roy Hulzebosch
Klari Baarslag
Gerard Dam
Marlies Veurink
Henk Meijerink
Karin van der Haar

•

Henk Leemhuis

Social media/Website
BTB / Scholenproject
Algemene zaken/Website
Algemene zaken
BTB / Vice voorzitter
Penningmeester/Sport-&
Arbeidsparticipatie
Voorzitter

Projecten 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meest toegankelijk gemeente van Nederland
Scholenproject
BTB projecten
Deelname – participatie aan Zorgeloos Vechtdal.
Deelname Werkgroep Inclusieve Samenleving
Stimuleren verschillende sportverenigingen voor aangepaste sporten (volleybal, basketbal,
zwemmen en roeien)
Deelname werkgroep Inclusief Vechtdal
Verzorgen actuele website (www.platforminclusief.nl) en Social Media, met name Facebook
Verzorgen nieuwsbrief achterban en ander geïnteresseerden
Week van de toegankelijkheid en pluimuitreiking
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Meest toegankelijke gemeente van Nederland.
Dit jaar hebben wij ons als Platform weer druk gemaakt voor de verkiezing van de meest toegankelijke
Gemeente van Nederland. Uit eindelijk moesten we onze titel verdedigen. Door middel van maken van
een filmpje door VNG en activiteiten in de kern van Hardenberg hier aandacht voor gevraagd zodat
een ieder zijn stem uit kon brengen. Helaas is het niet gelukt en de prijs is gegaan naar de gemeente
Stein.
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Scholenproject
Doel: het creëren van begrip voor de medemens die moet leven met een beperking. Hen helpen daar
waar nodig, maar vooral hun zelfredzaamheid niet ontnemen. Laten zien wat er nog allemaal mogelijk
is op het gebied van mobiliteit, werk, sport en recreatie.
In 2021 heeft de secretaresse, Nanda Hofsink, van De Stuw geen afspraken kunnen maken i.v.m.
corona.
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BTB Projecten (bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar)
Als BTB groep zijn we betrokken geweest bij verschillende projecten. Projecten van zowel de lokale
overheid als wel van woningstichtingen, openbaar vervoer en particulier.
In de meeste gevallen is ons advies overgenomen of hebben we in overleg gekozen voor de meest
optimale oplossing. Een greep uit de projecten waarbij wij zijn betrokken c.q. onder de aandacht zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blinde geleide lijnen ziekenhuis naar bushaltes, voortgang in 2022
Vechtpark Gramsbergen, voortgang in 2022
MFA de Krim, voortgang in 2022
Tunnel N34 Balkbrug, voortgang in 2021
Spinde verbouwing, voortgang in 2022
Badhuisplein herinrichting, voortgang in 2022
Parkeerbeleid gemeente, voortgang in 2022
Clara Feyoena Heem, voortgang in 2022
Schouwing GPA’s buitenkernen gemeente, voortgang in 2022
Bestrating Bruchterveld
Schouwing stemlokalen
Gezondheidsplein Hardenberg (nog geen actie)
Sportief Balkbrug (nog geen actie)
Appartementen Vechtdal Wonen
Vechtpark Baalder
Molen, de star, Balkbrug, voortgang in 2022

Bij elk project of tekening nemen wij altijd mee de volgende onderwerpen mee in de beoordeling:
- Dementie
- Blinde geleide lijnen
- Autisme
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Deelname / participatie Zorgeloos Vechtdal
Het Platform heeft dit jaar ook weer een online versie bijgewoond van het project Zorgeloos Vechtdal.
Doel van het project: eerste ongehinderde, gastvrije en toegankelijke vakantieregio worden in
Nederland met zorgdiensten op het vakantieadres en unieke arrangementen.

Deelname Werkgroep Inclusieve Samenleving
Vanuit het Platform heeft Klari Baarslag in de werkgroep Inclusieve Samenleving zitting genomen. De
werkgroep is bij diverse projecten aanwezig geweest. De werkgroep heeft ook de Lokale Inclusie
agenda opgesteld. Ook hebben Klari Baarslag en Henk Leemhuis zitting in de Participatieraad Sociaal
Domein gem. Hardenberg.

Arbeid- en Sportparticipatie
Sport;
Het stimuleren van aangepast sporten binnen het reguliere sportverenigingswerk is een blijvend
actiepunt voor ons als Platform. 2019 en 2020 waren beroerde jaren, door het uitvallen van Karin in
2019, en het corona virus in 2020 hebben we aan deze projecten niet veel aandacht kunnen geven.
En in 2021 hield het coronavirus ook stevig vast aan de bevolking dus wij hebben niet gedaan in 2021
het stimuleren van het sporten.
Arbeid;
In 2021 heeft Karin bij de werkgevers club in Hardenberg ook een orientatieproject gestart. Waar in
2022 een vervolg komt. Zij komt bij een avond bij de werkgeversclub om hier te praten hoe en waarom
de werkgevers moeten en/of willen een gehandicapte in dienst te nemen.
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Werkgroep Inclusief Vechtdal
Er is een nieuwe werkgroep opgericht waar twee bestuursleden zitting in hebben. Deze groep is
opgericht onder auspiciën van Marketing Oost. zitting hierin afgevaardigde van Marketing Oost en drie
beleidsmedewerkers van gemeente Ommen , Dalfsen en Hardenberg. Samen met de Platformen uit
Ommen en Dalfsen komen we bijeen om projecten op te zetten.
Gezamenlijk hebben we een rolstoel vriendelijke route gemaakt voor rolstoelers , scootmobiel ,
handbikes en natuurlijk ook wandelen .Een route van Gramsbergen tot Zwolle.
Op het programma staat het schouwen van vakantieparken en campings.

Website en Facebook
Wanneer er een inclusieve gerelateerde artikel of onderwerp aan het licht komt, wordt deze op de
social media kanalen geplaatst, hier wordt veel gebruik van gemaakt.
Alle artikelen kunnen worden bijgehouden wat betreft aantal bezoekers, en aantal door klikken op de
facebookpagina.
Om deze functie via de website te implementeren hebben wij hiervoor een nieuwe website voor nodig.
Aangezien de huidige website niet voldoet aan de eisen, zijn wij op zoek gegaan naar een
professionele website bouwer, wij zijn momenteel in gesprek om de (nieuwe website) in te bouwen,
met mogelijke functies, denk aan: Readspeaker, Sprekende teksten, verwijzingen naar andere
websites, projecten waar wij momenteel als Platform mee bezig zijn, en aan de achterkant kunnen zien
hoeveel bezoekers waar op klikken, en of de bezoekers ook blijven op de website. Nieuwsgierig
maken.
Vooral het laten zien wie wij zijn, wordt als hoofdtaak gezien, hiervoor hebben wij meerdere personen
en bedrijven ingeschakeld om hierin mee te denken.
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Nieuwsbrief
Iedere 2 maanden trachten we een nieuwsbrief uit te brengen voor onze achterban en andere
geïnteresseerden. Alle politieke fracties, raadsleden en het College van Burgemeester en Wethouders
ontvangen deze nieuwsbrief ook. Vanwege corona en de vermindering van activiteiten hierdoor, zijn er
in 2021 minder nieuwsbrieven uitgebracht.

Week van de Toegankelijkheid en Pluimuitreiking
In het kader van de week van de Toegankelijkheid heeft het Platform een stimuleringspluim op 6 oktober
uitgereikt aan de “Stichting Vechtezomp “te Gramsbergen. Deze Stichting heeft met een beroepskracht
en vele vrijwilligers in iets meer dan een jaar een zomp gebouwd. Deze zomp is zoveel mogelijk conform
de originele modellen gebouwd.
De zomp hebben ze aangepast en er is een lift gemaakt zodat mensen met een beperking , rolstoel ,
scootmobiel , slecht ter been toch gebruik kunnen maken van deze zomp.
Deze zomp “Grammesberghe “vaart vanuit Gramsbergen naar het Laar in Duitsland , Coevorden of
Hardenberg.
Door de aanpassing van de zomp heeft het Platform Inclusief gemeente Hardenberg een
stimuleringspluim overhandigd.

Voor meer informatie en uitweiding over bovenstaande projecten, verwijzen wij u naar het
werkplan 2022 van het Platform Inclusief gemeente Hardenberg.
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