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INHOUDSOPGAVE
EEN DAG BELEVEN
Soms zit het mee en soms zit het tegen
Vaak zijn het keuzes die je moet afwegen
Gaat je weg links of rechtsom
Of loop vandaag jouw weg een beetje krom

BEL, MAIL OF SCHRIJF NAAR

2.
3.
4.
5.

Colofon, gedicht Ad Frijns
Inhoudsopgave, even voorstellen
Kent u de Jantjes al?
Dichtbundel Jidske

6. en 7. In gesprek met Nasim

Iedere dag een nieuw begin
Optimistisch of beginnen met tegenzin
Schijnt de zon of is het regen vandaag
Over het weer is al genoeg geklaag
Is er vandaag iets leuks te verwachten
Of worden het weer de dagelijkse klachten
Zelf bepalen hoe de dag in te vullen
Worden het hoge cijfers of alleen maar nullen

Stichting SAMEN ONBEPERKT
Zwanenstraat 4
6211 BN Maastricht

Ga vandaag af op je gevoel
Een goede stemming is vandaag het doel
Laat je niet beïnvloeden door anderen
De sfeer niet door hun laten veranderen

Tel: 06 83824685
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

Elly van Domburg
Wat doe je bij Inzicht en waarom?
“De Inzicht die nu voor u ligt heb ik voor de eerste
keer vormgegeven. Mijn voorgangster Janneke
Janssen heeft het blad destijds ontworpen.
We hebben allebei een andere achtergrond en
werkwijze. Janneke is heel creatief, ik ben meer
ambachtelijk. Ik heb me haar ontwerp nu eigen
gemaakt, maar ik denk dat een leek het verschil
amper ziet. Leesbaarheid en zichtbaarheid vind ik
erg belangrijk. Dus ik let goed op de lettergrootte
en de witruimtes tussen de alinea’s. Het werken
voor Inzicht sprak me meteen aan. Ik heb zelf een
visuele beperking en ben trots dat ik dit kan doen.”

8 en 9. Actueel: Seksualiteit en beperking
10. en 11. Fietsenoverlast

De dag beleven met veel plezier
Geniet van het leven, dat is de beste manier
Tevreden zijn met de genomen besluiten
Met een fijn gevoel deze dag weer afsluiten

COLOFON
Dit blad is een uitgave van:

Stichting Samen Onbeperkt
Platform ZEM Zorgvragers Eijsden-Margraten
GOM Gehandicapten Organisatie Meerssen

Door: Ad Frijns

Wat vind je van onze onderwerpen?
“Goed. Vooral de mix tussen artikelen over regelgeving en voorlichting enerzijds en persoonlijke
ervaringen anderzijds. Dat maakt het blad aantrekkelijk, daardoor heeft het aantrekkingskracht.”

12. Nieuws: Fixbus en IC bus
13. Nieuws: Code VVR
14. 15. en 16. Bezuinigingen

Redactie
Els Damsma-Nijland (Platform ZEM)
Peter Vrehen (Stichting Samen Onbeperkt)
Jef Claessens (GOM)
Velma Solomons
Columnist: Caroline van Heugten
Dichter: Ad Frijns
Eindredactie: Karin Somers – Begin met A
Vormgeving: Elly van Domburg
Fotograaf omslag: Peyman Joughehdoust
Secretariaat en distributie: Samen Onbeperkt

Afhaalpunten:
Gemeente Maastricht, Mosae Forum 10
SSO, Zwanenstraat 4, afhalen
donderdag tussen 11.30 en 14.30u
Inzenden kopij
Komt u iets tegen dat u interessant lijkt
voor InZicht laat het ons dan weten via:
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com
Telefoonnummer: 06 83824685
Per post: Zwanenstraat 4, 6211 BN Maastricht

Ondanks corona is het ons toch gelukt: een nieuwe Inzicht in september.
De deadline voor het volgende nummer is 2 november 2020.
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Wat is je eigen belangrijkste inzicht?
“Het motto waar ik altijd vanuit ga is: ‘je hoeft niet
sterk te zijn om iets vast te houden, soms moet
je sterk zijn om iets los te laten.’ Na mijn ongeluk
- waardoor ik veel minder kon zien - was ik echt
even de kluts kwijt. Ik zag alleen de negatieve
gevolgen. Mijn werk kwijt, geen inkomen meer,
niet meer autorijden, .... De enige manier om dit
te overwinnen was door te kijken naar wat er wel
is. Er blijft namelijk nog genoeg moois over!”

16. Column Caroline
17. Lokaal Meerssen/Lokaal Margraten-Eijsden
18. Toegankelijkheid
19. Inzichtwijzer en adressen
20. Advertenties en berichtgeving
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J I D S KE VAN D E KLU N D E RT B R E NGT
N I E UWE G E D ICHTE N B U N D E L U IT

KE NT U D E JANTJ E S AL?
De Jantjes is een kleinschalige
dagbesteding voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Vier dagen per week zijn ze
tussen 10:00 en 16:00 uur te
vinden in een mooi monumentaal
pand aan de Rijksweg 79 in
Gronsveld. We stellen De
Jantjes graag even aan u voor.

Een bijzondere, voor velen zware
en emotionele tijd van afstand,
vraagt om een bijzondere
bundel, waarin hoop, geloof
en liefde centraal staan. En de
behoefte aan nabijheid voelbaar
is. In ‘Nabij de stilte spreekt
het leven’ laat de schrijfster
haar hart en ziel spreken
door middel van gevoelige,
breekbare en troostende
gedichten en zelfgemaakte
tekeningen. Door haar diepere
gevoelens zorgvuldig te
beschrijven, weet zij haar
lezers te raken in hun kern.

Een dag bij De Jantjes
Rond half 10 in de morgen
worden De Jantjes opgehaald
met de auto. Natuurlijk kunnen ze
ook met de bus, te voet of met
hun eigen fiets naar Gronsveld
komen. De dag begint met
een kopje koffie. Dan wordt de
dag en het weekprogramma
besproken. De Jantjes kunnen
alleen aan het werk gaan,
omdat ze dat fijn vinden of
omdat ze iets heel bijzonders
willen leren. Maar er zijn ook
gezamenlijke activiteiten, zodat
ze goed leren samenwerken.

Het dagprogramma
Het zeer diverse dagprogramma
bestaat zoal uit sporten, creatieve
activiteiten, meubels opknappen,
het aanleren van vaardigheden in
het kader van zelfredzaamheid,
buitenactiviteiten en uitstapjes.
Uiteraard zijn eigen ideeën
van harte welkom en passen
ze dit zoveel mogelijk
in het programma.

Leuke dingen
Naast hard werken, worden er
ook voldoende leuke dingen
buiten de deur gedaan. Dit
kan een sportactiviteit in de
sportschool van Eijsden zijn of
een workshop volgen. Maar op
een terrasje zitten in de buurt

vinden De Jantjes ook heel
gezellig. Ze zijn dan ook vaak in
de omgeving te vinden om de
mensen daar te leren kennen.
Voor de buurtbewoners of
bedrijven in de buurt doen ze af
en toe klusjes. Het geld dat ze
daarmee verdienen, sparen ze op
om leuke uitstapjes mee te doen.

Iedereen mag ook gewoon een
keertje langskomen. Door het
open karakter en de intensieve
begeleiding is De Jantjes
echt een hele fijne plek.

Jidske van de Klundert (1979)
verstaat de kunst om vele
gevoelens in woorden te
vangen. Inmiddels heeft zij vier
bundels op haar naam staan.
In deze vijfde bundel keert ze
terug naar haar binnenwereld
en blijft ze dicht bij zichzelf.
Zij beschrijft haar diepere
gevoelens en laat haar
liefdevolle hart spreken.

Aan de waterkant

Daar waar op dit moment afstand
de norm is, weet zij de mensen
door middel van haar gedichten
een gevoel van nabijheid te
geven. Tevens toont zij dat de
stilte die nu voelbaar is, ruimte
biedt om tot rust en verdere
ontwikkeling te komen. De stilte
als bron van inspiratie en bloei.

In gedachten Verzonken
Drijven mijn gedachten
Met de stroom mee Mijn hoofd
Leeg
Laat ik mij zakken Zit aan
de waterkant Het water
Raakt mij aan In gedachten
Verzonken
Mijn hoofd in de wolken De
lucht
Windstil
Weet ik Mijn rust Te vinden

Luisteren

Mijn hoofd leeg Ligt het land
Er verlaten bij

Bij Dagbesteding Jantjes wordt
naar elkaar geluisterd. Met z’n
allen maken ze er altijd een
zinvolle dag van. De Jantjes
denken en doen dus zelf echt
mee! En leren daar veel van.

Tijd om
Ruimte te ervaren Aan de
waterkant
Weet ik
De stilte
Te waarderen

Interesse?
Dagbesteding Jantjes

Wilt u meer weten over de
Jantjes? Neem dan gerust
contact op met Katrien of Vicky,
de enthousiaste oprichters.
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T Vicky 06-27834275

Jidske van de Klundert

T Katrien 06-52223307
dagbestedingjantjes@gmail.com
www.dagbestedingjantjes.nl
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E E N PORTR ET VAN NAS I M JOUG H E H DOUST
Nederland bezocht vanwege een sollicitatiegesprek aan de Radboud Universiteit.
We trouwden in Iran in 2010.”

Onderzoeker Nasim Joughehdoust
behoort tot de Iraanse intellectuelen
die van de dichtkunst houden.
Nasim ziet naastenliefde als een basis voor
gelijkwaardigheid. Volgens haar is de
goddelijke geest in elk atoom van onze
lichaamsweefsels aanwezig.

Succesvol studeren met een handicap
Nasim heeft een doctoraat in biomedische
techniek. “In Iran maakte ik deel uit van een
wetenschappelijk bestuur en was docent aan de
universiteit. Eind 1999, tijdens mijn studie voor
mijn master en ph.D. in biomedische techniek,
had ik een ongeluk en kreeg ik dwarslaesie.
Liggend in het ziekenhuis studeerde ik verder
voor mijn master.“ Haar eindproject werd in
Iran uitgeroepen tot het beste masterproject
in de biomedische techniek. Later werd Nasim
eerste op de Iraanse ‘Abilympics’ (Olympische

Ze kwam, zag en overwon
Tijdens de coronatijd ontmoet ik Nasim via Skype.
Ze komt uit het vroegere Perzië, één van de
grootste rijken in de Oudheid. “Ik ben geboren in
Rasht, Iran. Later leefde ik in Teheran. Mijn
Nederlandse man ontmoette ik toen ik

“Heb God lief en deel die liefde
met anderen” - Rumi (1207-1273)
Door: Velma Solomons, fotograaf: Peyman Joughehdoust

Werkvaardigheid voor mensen met een handicap)
op het gebied van ‘Engelse Desktop Publishing’
(het ontwerpen van tijdschriften en kranten met
grafische en publicatiesoftware). Als vijfde in de
wereld werd Nasim door de Indiaase president
uitgenodigd in de presidentiële ambtswoning.

Een nieuw leven
Sinds 2012 leeft Nasim in Nederland. “Immigratie
is moeilijk. Je moet weer veel opbouwen en
jezelf verenigen met al het nieuwe. In 2014 werd
ik moeder van mijn dochter Maya. Mijn Iraanse
moeder kwam tijdelijk over en hielp veel met het
verzorgen van Maya.” Sinds haar scheiding in
2018 leeft Nasim alleen met haar dochter. “Het
is moeilijk om alles in goede banen te leiden.
Mijn Nederlandse schoonmoeder uit België komt
soms helpen. Ik krijg wel goede steun van de
Nederlandse regering. Daarvoor ben ik dankbaar.”

Recht op bescherming en
ondersteuning’*
“Nog steeds droom ik dat ik op een dag kan
lopen. Helaas verminderde de gemeente na mijn
scheiding de hulp en zegt dat dit de regel is.” Men
ziet niet dat Nasim als alleenstaande werkende
moeder meer hulp nodig heeft om een normaal
leven te leiden. Vaak wordt Nasim fysiek zo moe
dat ze verlangt naar de hulp van haar moeder. “Ik
wens dat mijn moeder in Nederland kan wonen.”

“Ons land erkende door Cyrus de
Grote al 2600 jaar geleden de
mensenrechten. Niemand kiest zijn
geboorte, huidskleur, familie of
land. We zijn allemaal hetzelfde.
Soms doet het gedrag van mensen me
pijn. Ik heb nog steeds geen
Nederlandse vriendin, die net als
in mijn cultuur, samen wil koken en
eten.”

Spirituele verbinding
Nasim leest me een gedicht voor van de
wereldbekende Perzische dichter Saadi (1210
-1292). Hij meent dat iedereen deel uitmaakt
van elkaar en de kosmos. “Als ik verward
ben over waar ik ben, in Nederland of Iran,
dan lees ik dit. Mijn spiritualiteit is geworteld
in Perzische denkers. Molana Rumi was ook
een grote Perzische mysticus en dichter.
Mijn hart ligt in Iran. Tegen mijn moeder
zeg ik steeds dat ik in Iran wil sterven.”

Nasim’s passie is anderen helpen
“Werkend aan de Universiteit Maastricht op
de afdeling Urologie, probeer ik oplossingen
te vinden. Dit doe ik door wetenschappelijk
onderzoek in blaasweefseltechniek bij de
behandeling van incontinentie.” Als Nasim vol
passie met weefsel werkt, ziet ze geen dood
materiaal, maar onze goddelijke verbondenheid
in elke atoom. “Ik heb zelf blaasproblemen en wil
door onderzoek mensen met blaasziekten helpen.”

Respect
“Hier voel ik zoveel eenzaamheid. Ik kom uit
een cultuur van hechte en warme relaties. Als
ik mensen foto’s van Teheran laat zien, zijn ze
verrast. Ze hebben geen informatie over Iran.”
Nasim weet wat gelijkwaardigheid betekent.
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* Verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap, Preambule x en Art. 25
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S E KSUALITE IT E N E E N B E PE R KI NG
Mensen met een beperking of chronische
ziekte hebben ook seksuele gevoelens.
Net als iedereen. Het ontplooien van
seksualiteit gaat soms niet vanzelf. Dat
kan verschillende redenen hebben.
Een lichamelijke beperking of minder
mogelijkheden om met anderen in
contact te komen. Vaak speelt taboe en
schaamte rondom dit onderwerp ook
een rol. Waar kunnen mensen met een
beperking naar toe als het gaat om hun
seksuele gevoelens? Inzicht ging op zoek.

n	Huisarts en seksuologe Thea van de
Waard, werkzaam in Maastricht - Oost
n	Arts, seksuoloog en psychotherapeut
Woet Gianotten is inmiddels met pensioen,
maar schreef talloze publicaties

Daten
Daten en een relatie krijgen met iemand is
niet altijd gemakkelijk als je een beperking
hebt. Daarom zijn er speciale datingwebsites.
Zoals www.uniekdating.nl: een landelijk
relatiebemiddelingsbureau voor mensen
met een licht verstandelijke beperking en/
of een vorm van autisme vanaf 18 jaar.

SAR
SAR staat voor Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling. Zij bemiddelt tussen mensen met
een lichamelijke of verstandelijke beperking, en
professionals die tegen betaling intimiteit en seks
verzorgen. Ook mensen met ASS horen tot de
doelgroep van de SAR. Zij bemiddelt voor hetero’s,
homo’s en transgenders met een beperking.
www.stichtingsar.nl

Websites

LHBTI en een beperking
De landelijke organisatie ‘Zonder Stempel’
is speciaal voor lesbiennes, homoseksuelen,
biseksuelen, transgenders en intersekse personen
(lhbti) met een licht verstandelijke beperking en
hun begeleiders, familie en vrienden. Bij deze
organisatie kunt u terecht met al uw vragen
over seksualiteit en uw geaardheid.
Zij hebben een website https://
www.zonderstempel.nl en ook een
facebookpagina ‘ZonderStempel’.

https://www.seksualiteit.nl/seks-jouwleven/ziekten-en-lichamelijke-ongemakken:
over de invloed van ziekten en lichamelijke
ongemakken op seksualiteit.
http://www.intermobiel.com/Themas/Seksualiteit
over seks met een lichamelijke beperking.
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
hulpmiddelen/bij/ontspanning/seksualiteit:
voor hulpmiddelen bij seksuele behoeften.
https://www.seksualiteit-arm-zvh.nl
Speciaal voor kinderen, jongeren en volwassenen
met Anusatresie of de Ziekte van Hirschsprung.
Een informatieve website over welke gevolgen
hun aandoening kan hebben op seksualiteit.
De verenging Anusatresie en de vereniging
Ziekte van Hirschsprung hebben meegewerkt
aan de ontwikkeling van de website.

De keerzijde
Seksuele intimidatie door hulpverleners
komt helaas voor. Bij seksuele intimidatie
in de hulpverleningsrelatie gaat het om
situaties waarbij de hulpverlener de relatie
tot de hulpvrager in seksuele of erotische
zin misbruikt. Bespreek dit met iemand die
u vertrouwt of de klachtenfunctionaris van
de betreffende hulpverleningsorganisatie.

Speciaal voor jongeren
Op de website van www.sense.info staat in het
menu Veelgestelde vragen het kopje Beperking,
ziekte en seks. Hier vind je meer informatie.

Onveilige seks
Heeft u onveilige seks gehad, dan bestaat het
risico op een soa (seksueel overdraagbare
aandoening). Laat u in zo’n situatie testen. Voor
vragen over soa’s en soatesten kunt u terecht
bij uw huisarts of de GGD in uw gemeente.

De website https://www.abcdate.nl is
voor mensen van 18 jaar of ouder met een
verstandelijke beperking die willen daten.

Aditi
Aditi vzw is een advies- en informatiecentrum
waar mensen met een fysieke en mentale
beperking en hun omgeving (familie,
zorgprofessionelen, begeleiders) terecht
kunnen met al hun vragen over seksualiteit
en handicap en/of seksualiteit en ouderen.
Naast professionele ondersteuning van thuisbegeleidingsdiensten, zorgvoorzieningen voor
personen met een beperking en woonzorgcentra
(in de vorm van opleiding, vorming, mobiele
outreach en teamondersteuning), begeleidt Aditi
ook individuele personen met een beperking
bij al hun vragen omtrent seksualiteit en bij hun
zoektocht naar seksuele dienstverlening en
intimiteitsbeleving.
www.aditievzw.be

Stichting Intermobiel
(http://www.intermobiel.com)
is een digitale ontmoetingsplaats voor jongeren
met een lichamelijke handicap of chronische ziekte
die minder mobiel zijn. In het menu Thema’s staat
onder het kopje Seksualiteit meer informatie.

Flekszorg
Wanneer iemand met een beperking meer
wilt dan alleen praten over seks dan kan een
seksverzorgende uitkomst bieden. FleksZorg
biedt sekszorg voor mensen met een beperking,
afgestemd op persoonlijke behoeften en wensen.
Alles is bespreekbaar, veel is mogelijk. Wanneer u
de seksverzorgende niet thuis of in de instelling
kunt of wilt ontvangen kijkt Flekszorg samen
met u naar een geschikte locatie. Soms is het
mogelijk een vergoeding te krijgen vanuit de
bijzondere bijstand als de noodzaak aangetoond
kan worden. Dit verschilt per gemeente.
www.flekszorg.nl

Seksuologen en deskundigen
n	Psychotherapiepraktijk Ruland – de Lange;
www.loesrulandenerikdelange.nl
n	Seksuologe medische psychologie
Rheinilde Melles,
werkzaam bij MUMC +
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Voor alle vragen rondom seksualiteit en
een beperking kunt u ook terecht bij
Stichting Samen Onbeperkt.
Contactpersoon: Wiel Buijs.

Stichting HEPPIE Seks
Stichting HEPPIE Seks (Stichting Handicap
En Promotie van Participatie Inclusie En
Seksualiteit) is een initiatief van drie vrienden
om iets te veranderen in de maatschappij. Ze
willen het taboe dat heerst omtrent seksualiteit
van fysiek beperkten doorbreken. Door middel
van events, interviews, media aandacht,
onderzoek en social media willen zij mensen
laten nadenken over dit onderwerp en het vooral
ook bespreekbaar maken. Zodat mensen met
een fysieke beperking zich vrijer kunnen voelen
hun seksualiteit te uiten, hun beproevingen
hieromtrent te bespreken en hulp te zoeken.
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Fietsenoverlast in de binnenstad
Maastricht wordt overwoekerd door fietsers.
Ondanks de fietsenstallingen staan nog altijd veel fietsen
verspreid door het centrum geparkeerd.
Heel onhandig voor mensen met een beperking.
Peter Vrehen ging met zijn scootmobiel op pad en liet ons zien hoe belemmerend dit is.

Ook scooters en brommers staan
regelmatig in de weg.

Fietsen die omgevallen zijn,
vormen een enorm obstakel

Hoe moet ik hier nu langs?

Noodgedwongen de weg op.

De Helmstraat blijft problematisch.
Ondanks de fietsparkeervakken.
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D E COD E VE I LIG VE RVOE R
ROLSTOE LI N Z ITTE N D E N I S H E R Z I E N

WS

NIE

M ET D E B US VAN MAASTR ICHT NAAR …
Door Etienne Chanet

Door Corona was reizen de
afgelopen tijd niet meer zo
vanzelfsprekend. Langzaam is
gelukkig steeds meer mogelijk.
Begin 2020 is een internationaal
busstation in Maastricht
geopend aan de achterkant
van het Centraal Station
(Meerssenenerweg). Dit busstation is goed toegankelijk voor
zowel rolstoelers als visueel
gehandicapten dankzij geleidelijnen. In dit artikel leest u
praktische info over Flixbus,
de IC-bus en de KLM-bus.

Flixbus
Flixbus verbindt Maastricht
rechtstreeks met 30 Europese
steden en een aantal vliegvelden.
Prijzen zijn lager dan met de trein
en voor verdere bestemmingen
in Europa goedkoper dan
met het vliegtuig.
De bussen zijn zeer luxe. Ze zijn
voorzien van toilet, koffiehoek
en wifi. Voor rolstoelers is er
een rolstoellift en speciale
plek in de bus. Ze accepteren
hulphonden. Kaartjes zijn te koop
via flixbus.nl. Daar staan ook alle
prijzen. Flixbus accepteert de
Nederlandse begeleiderskaart.
Dit moet wel minimaal 24 uur van
te voren via hun klantentelefoon
aangegeven worden.

IC-bus
De IC-bus is van Deutsche Bahn
en verbindt Maastricht met Luik
en Düsseldorf. Deze bus rijdt
meerdere keren per dag. Ook
dit is een zeer luxe bus met
toilet, wifi en voor rolstoelers
een rolstoellift. Ze accepteren
eveneens hulphonden.
Kaartjes koop je via de website
van Deutsche Bahn of de Arrivabalie in het station in Maastricht,
maar Arriva kan niet op vertoon
van de begeleiderskaart een
nuleurokaartje geven voor de
begeleider. Het nul-eurokaartje
krijg je aan de NS-balie op
vertoon van je betaalde kaartje
en begeleiderskaart. Dit is
helaas niet altijd bekend bij de
baliemedewerkers. Je kunt je
nul-eurokaartje tevens krijgen
via een telefonische boeking
bij NS International. Ook als je
je eigen ticket al gekocht hebt
bij de Arriva-balie of Deutsche
Bahn. Of koop je betaalde en nuleurokaartjes Treinreiswinkel.nl.

KLM-bus
Bij dit internationaal busstation
stopt ook de KLM-bus naar
Schiphol. Deze bus accepteert
geen begeleiderskaart,
omdat je enkel kunt reizen
met een vliegticket. Ik weet
niet of deze bus toegankelijk
is voor rolstoelers. Wel
accepteren zij blindengeleideen andere hulphonden.
Veel reisgenot!

Het vervoer van rolstoelers
moet natuurlijk veilig gebeuren.
In de ‘Code Veilig Vervoer
Rolstoelinzittenden’ (VVR) staan
de (wettelijke) regels waaraan
moet worden voldaan. De code
is onder verantwoordelijkheid
van alle relevante stakeholders
binnen het ‘Platform Code
VVR’ pas geactualiseerd. Wat
houdt dit in voor rolstoelers?

Met de rolstoel in de
taxibus
Slechts een klein deel van
mensen met een hulpmiddel
– scootmobiel of (elektrische)
rolstoel - maakt gebruik van
collectief taxivervoer. Daarvan
kan ook nog een deel van de
klanten een overstap maken van
hulpmiddel naar vaste zitplaats in
de taxi. Alleen als deze overstap
niet kan worden gemaakt en het
hulpmiddel wordt gebruikt als
zitplaats, moet deze voldoen
aan de crashtestnorm en dus
vanaf 1 juli 2020 voorzien zijn
van haaksymbool stickers (zie
afbeelding). Een scootmobiel
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kan nooit gebruikt worden als
zitplaats tijdens de taxirit.

Geweigerd door de
taxichauffeur
Het kan zijn dat u wordt
geweigerd door de chauffeur
of een waarschuwing krijgt
als er geen stickers op uw
hulpmiddel zitten. Daarnaast
kan er gecontroleerd worden of
het hulpmiddel voldoet aan de
crashtest. Er wordt dan gekeken
naar het merk en type. Betreft
het een individueel aangepast
hulpmiddel? Dan kan een
adviseur worden ingeschakeld
om (fysieke) controle te doen
en in overleg met u en de
gemeente op zoek te gaan
naar de beste oplossing.
De nieuwe regels gaan in op
1 juli 2020. Dit betekent dat
de chauffeur tot die tijd u
niet mag weigeren. Wordt
dit wel gedaan? Licht dan de
rayonmanager in om samen
met de gemeente in overleg
te gaan met de vervoerder.

Stickers plakken
Rolstoelen die voldoen aan
de crashtest worden door
de fabrikant voorzien van
haaksymbool stickers. Het kan
voorkomen dat door slijtage
of reiniging de stickers niet
meer op de rolstoel zitten. Als
u nieuwe stickers wil plakken
op uw rolstoel dan moet eerst
gecontroleerd worden of het
merk/type voldoet. En er geen
extreme aanpassingen aan
het hulpmiddel zijn gedaan.
Hiervoor kan het beste een
adviseur worden ingeschakeld.

De scootmobiel mee
als bagage
Als u niet blijft zitten in het
hulpmiddel tijdens taxivervoer,
zoals bijvoorbeeld op een
scootmobiel, gaat het hulpmiddel
mee als bagage. Hiervoor
hoeft het hulpmiddel niet te
voldoen aan de crashtestnorm
en is het ook niet nodig
bevestigingsogen aan te
brengen op de scootmobiel.
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ZORG E N OVE R B E Z U I N IG I NG S PLAN N E N
G E M E E NTE MAASTR ICHT
Door: Els Damsma-Nijland, fotograaf: Ernst Roelofs

n	Strengere criteria voor indicatie
toekenning hulp bij het huishouden.
n	Strengere criteria voor indicatie
vervoer op maat.

over de mogelijke bezuinigingen bij de gemeente
volgend jaar en wat ze daarvan vonden.
Het eerste commentaar was: “Gelukkig dat ik nu
een scootmobiel heb gekregen. Ik kan daarmee
zelf ergens heen gaan wanneer het in me opkomt.
Volgende week gaan we protesteren met heel
veel scootmobielers, want het zou erg zijn als
mensen na mij alleen weg kunnen, als ze een
scootmobiel hebben gereserveerd en als de
scootmobielen dan op die dag niet op zijn.”

De teksten van de oproep en van het filmpje kunt
u opvragen bij het bestuur van Samen Onbeperkt
(06 31 17 69 49 of samenonbeperkt@gmail.com)

Maastricht gaat, evenals veel Nederlandse
gemeenten, onvoldoende middelen
hebben om haar taken uit te voeren. Een
financieel adviesbureau heeft daarom
voorstellen gedaan voor mogelijke
bezuinigingen. Op basis van het door dit
bureau opgestelde rapport heeft B&W een
bezuinigingsplan opgesteld voor 2021.
Het idee is dat er op veel verschillende
posten wel iets kan worden bezuinigd.

De achterban in de tuin geeft een
reactie op de berichten

Oproep aan de gemeenteraad
Deze titel staat boven de inspraak van de Stichting
Samen Onbeperkt. Op 2 A4-tjes worden eerst 6
gevreesde gevolgen benoemd – met name voor de
meest kwetsbaren in onze samenleving. Vervolgens
beschrijft deze inspraak 10 voorstellen die van tafel
moeten. Het betreft concrete verslechteringen
van regelingen, die gemeenschappelijk hebben
dat noodzakelijke ondersteuning versoberd
wordt. Vanwege eigen betalingen wordt deze
onbetaalbaar voor de meeste mensen.

Onrust
Dit bezuinigingsplan zorgt voor veel onrust.
Een wethouder stapte op. De SP wenste
geen deel meer uit te maken van de coalitie.
Voordat de gemeenteraad een besluit zou
nemen, konden Maastrichtse organisaties
inspreken. 44 Organisaties reageerden met
een brief of mail. Enkelen voegden een filmpje
bij. 2 of 3 kwamen naar de bijeenkomst om
hun reactie persoonlijk over te brengen.
Samen Onbeperkt was één van hen.

Ik was benieuwd of deze donkere wolken ook
al zijn opgemerkt in de achterban. Daarom
wilde ik een interview met enkelen van hen.
Toen ik dat tegen Peter Vréhen zei, stuurde
hij me die vrijdagmiddag naar de tuin vlakbij
de Zwanenstraat waar een aantal van hen
regelmatig te vinden is. Ze wilden me graag
vertellen wat er allemaal in die bloembakken
groeide en dat ze er allemaal altijd wel wat van
konden meenemen om te eten. Wat een mooie
dagbesteding. Helemaal zelf georganiseerd
samen met enthousiaste vrijwilligers!
Ik zei dat ik een artikel wilde schrijven voor In
Zicht, dat ik benieuwd was of zij gehoord hadden

Een volgende, die iets over zijn zorgen wilde
zeggen, begon filosofisch: “Och, we hebben dit al
zo vaak meegemaakt: als het slechter gaat, wordt
er op onze voorzieningen bezuinigd. Als ze later
goede sier willen maken, wordt er weer wat meer
voor ons gedaan. En er is altijd een mooi verhaal
bij. De privatisering zou beter zijn voor de burger,
want dan is er keuzevrijheid, maar in de praktijk
betekent het dat mensen met weinig inkomen niets
te kiezen hebben en slechter af zijn.” Verder laat
hij weten dat de beperking van het zonebudget
voor Omnibuzz voor hem betekent, dat hij
vrienden en familie minder vaak kan opzoeken en
dat hij niet meer naar z’n bridgematen kan gaan.

De impact van de bezuinigingsvoorstellen in beeld gebracht
In het kader van de inspraak had Samen Onbeperkt
ook nog een filmpje gestuurd, waarin naar voren
komt dat de meest kwetsbaren het hardst worden
geraakt als de bezuinigingen daadwerkelijk ingaan,
zoals voorgesteld. Dat perkt de zelfstandigheid
en mobiliteit van mensen met een beperking
in, hoewel de gemeente steeds heeft gezegd
deze zelfstandigheid te willen bevorderen.
De volgende onderwerpen komen
in het filmpje aan de orde:
n
Mensen zijn meer kwijt aan eigen bijdragen.
n	De gemeente verstrekt mensen geen
scootmobielen meer. Mensen kunnen
dan een scootmobiel reserveren voor
dagen dat ze er op uit willen.
n	Geen compensatie meer voor extra kosten
van chronisch zieken en gehandicapten.
n	Wie een gehandicaptenparkeerkaart nodig
heeft, moet aankloppen bij de bijstand.
n	Minder geld voor begeleiding, zoals
dagbesteding. Dit betekent dus eenzaamheid
en extra belasting voor mantelzorgers.

Bezwaren
De voorzitter van de Stichting Samen Onbeperkt,
Peter Vréhen, uitte meteen in juni zijn boosheid
over de plannen al tegenover mij. Wat hij er
tegenin bracht zijn serieuze bezwaren. “Er is alleen
gekeken van welke posten iets af kon zonder
juridische of economische bezwaren, maar niet
naar de gevolgen van dergelijke bezuinigingen
voor burgers. Al met al worden in de plannen
de grootste bezuinigingen gevonden binnen het
Sociaal Domein. Hierdoor zou het niet mogelijk
zijn om nog te voldoen aan de opdracht van
het VN- verdrag, dat stelt dat mensen met
een beperking op gelijke voet moeten kunnen
meedoen in de samenleving. Door minder
financiële tegemoetkoming en meer eigen
bijdragen in medische en zorgkosten komen
veel mensen straks financieel niet meer rond.”
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Ook Valys heeft het aantal kilometers per jaar
beperkt. Het gaat om individuele voorzieningen,
maar er wordt geen maatwerk geleverd.

om eten te kopen. Al die woningbouwcorporaties
denken alleen aan hun winst, maar niet aan de
mensen voor wie sociale woningbouw bedoeld is.”

Een dame met een scootmobiel haakt er op in:
“Mensen die een scootmobiel nodig hebben,
moeten die ook krijgen. En ik moet voor mijn
behandeling naar het ziekenhuis in Sittard-Geleen.
Daar gaan m’n vervoer-op-maat-kilometers aan
op.” Ze komt op dreef en gaat verder: “Er is
steeds weer bezuinigd op huishoudelijke hulp.
Op een bepaald moment konden we alleen
mensen krijgen, die geen contract hadden (de
zgn. alfahulpen). Nu krijgen mensen nog minder
hulp, want er zijn te weinig goede medewerkers
die het werk voor een laag loon willen doen.”

Ja, dat er bezuinigd gaat worden, dat is echt wel
doorgedrongen. Hoe en wat precies misschien
niet, maar ervaring heeft hen geleerd dat er nu
zwaar weer opkomst is en ze zijn het er over eens:
Met deze bezuinigingen zijn we het niet eens.

GEHANDICAPTENORGAINISATIE
MEERSSEN

TWE E B E LANG R IJ KE
M E D E D E LI NG E N VAN D E GOM

PLATVORM ZORGVRAGERS EIJSDEN-MARGRATEN

van 1995 TOT 2020
Door: Els Damsma-Nijland

Door: Jef Claessens

Het bestuur heeft van de GOM
heeft - tot nader order - besloten
enkele activiteiten te schrappen.

25 jaar bestaan we nu en we hebben ons zelf nog
steeds niet overbodig gemaakt. Dat was en is onze
droom en we gaan door om die beter te
verwezenlijken.
Daar hoort bij dat we ook vieren wat we wèl
hebben bereikt. Een jubileumjaar is een goede
gelegenheid om daar bij stil te staan.

Eensgezind wordt op een opmerking van een van
de aanwezigen, P.W., nog aangevuld dat mensen
de huur niet meer kunnen opbrengen. ”Die wordt
steeds hoger, maar de regering wil de huren niet
bevriezen. We houden zo straks geen geld over

Het 40-tig jarig bestaansfeest van de GOM
In de huidige coronatijd en anderhalvemetersamenleving mogen we maar zo’n 60 personen
ontvangen. We hebben al eerder voorbereidingen
getroffen voor het feest, dat op de geplande
datum geen doorgang kon vinden door corona.
Dit heeft kosten met zich meegebracht.
Dat geld zijn we kwijt.

Bij een jubileum hoort een bijeenkomst om samen
een thema te bespreken dat ons na aan het hart
ligt. En natuurlijk ook een feest.

COLUMN

Plotsklaps beperkt

Er is te veel tegelijk dat niet lukt. En wat blijkt?
Ik schaam me daarvoor. Ik kan niet om hulp
vragen. Ik wil niet om hulp vragen. Mijn enorme
aanpassingsvermogen zit me in de weg. Ineens
ben ik een mens met beperkingen. Ik zag
dat niet aankomen. De nieuwe samenleving
smaakt me niet, maar ik moet slikken.

Caroline van Heugten

‘Hé, kun je niet lezen? Maximaal drie mensen
tegelijk!’ Overal hangen briefjes. Instructies
voor de anderhalve meter samenleving. Ik
kan ze niet lezen. Ik weet niet wat ik moet
doen. Mensen worden boos op mij. De
verwijtende blikken kan ik gelukkig niet zien.

Ik doe onderzoek naar de gevolgen van
hersenletsel. Nu begrijp ik hoe dat moet
voelen. Ineens is je leven veranderd. Jij en
je omgeving matchen niet meer. Je weet
niet wanneer het leven weer normaal wordt.
Of het leven weer normaal wordt.

Aan mijn gezichtsvermogen is niets veranderd.
Het is slecht en het blijft slecht. Tot 12 maart
2020 is dat geen probleem. Ik ben een
succesvol hoogleraar, ben sociaal rijk bedeeld
en geniet met volle teugen van het leven. Mijn
aanpassingsvermogen kent geen grenzen. Ik
gebruik hulpmiddelen. Compenseer me suf.
Maak er grapjes over. Het is geen issue.

Ik krijg hulp uit onverwachte hoek. Erben
Wennemars vertelt bij Jinek hoe hij met de
situatie omgaat. ‘Ik voel me als een topsporter
met een blessure. Dan kun je de volgende
dag geen marathonschaatsen. Ik richt me op
de dingen die wel kunnen en waar ik plezier
aan beleef’. Erben is gaan klussen. Voor mij is
dat schrijven. Daarmee ga ik mijn kaartenhuis
weer opbouwen. Ik wens iedereen een advies
van Erben toe in deze moeilijke tijden.

Nu is er een grens bereikt die ik nog niet ken. De
veer is aan het einde van zijn kracht. Ik wil geen
boodschappen doen, want dan maak ik fouten.
Ik kan geen lesgeven, want ik kan de knoppen
in de online meeting omgeving niet vinden.
De stukken in share screen gaan totaal aan mij
voorbij. Ik kan mijn collega’s en studenten niet
zien op de kleine schermpjes. Aan het einde
van een gewone werkdag ben ik total loss.

Caroline van Heugten, hoogleraar
klinische neuropsychologie

Deze column verscheen eerder in Observant Online (20 april 2020).
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We kijken nu of we de feestmiddag in een andere
vorm kunnen organiseren. In het klein, maar toch
op een speciale manier, samen met het bestuur. Als
de coronaperikelen achter de rug zijn en er een
vaccin is, pakken we voor deze activiteit de draad
weer op.

In de eerste helft van 2020 was het moeilijk om iets
voor te bereiden. Nu, in het najaar, is er veel inhaalwerk te doen. We kiezen daarom voor januari –
februari 2021 om ons jubileum te vieren. Zodra
we denken dat het mogelijk is, sturen we onze
trouwe achterban de uitnodigingen voor een
bijeenkomst en feest.

Santa Run 2020
In 25 jaar gebeurt veel: hierbij alvast
het begin

Tot onze spijt moeten wij jullie meedelen dat
de Santa Run 2020 geen doorgang kan vinden
vanwege de vele onzekerheden door corona.
In een truckers-cabine kunnen we de
anderhalvemeter afstand niet handhaven. We
hopen dat de Santa Run 2021 wel doorgaat en
we zetten ons hier als bestuur dan ook voor in.
We vinden het jammer dat de activiteiten
niet doorgaan, maar hier hebben
we helaas geen invloed op.

In 1995 werd de Wet Voorzieningen
Gezondheidszorg (WVG) ingevoerd. Hiermee
begon de rijksoverheid met het overhevelen van
verplichtingen jegens burgers naar gemeenten.
De toekenning van vergoedingen voor vervoer,
rolstoelen en woningaanpassingen werd
vanaf toen geregeld in de WVG. De Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), uitgevoerd
door de rijksoverheid, werd afgeschaft. Het
verzekeringsdeel werd ondergebracht in
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ), uitgevoerd door de rijksoverheid.
Veel Gehandicaptenplatforms zijn in die tijd
opgericht, o.a. in de gemeente Margraten.
In de volgende In Zicht kunt u lezen over de acties
van het Platform. Welke successen maakten ons
blij? Welke situaties blijven ons bezig houden?
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In de vorige Inzicht van eind 2019 hebben wij geschreven over
de Toegankelijkheid en de Gemeente. Nu volgt deel 3.

I N Z ICHTWIJ Z E R

VOLLE D IG E TOEGAN KE LIJ KH E I D
Door: Jef Claessens
bij het woord voegen, de theoretische inzichten
vormgeven in de praktijk, gaat niet vanzelf en vergt
tijd en energie. Wat kan een gemeente doen om
toegankelijkheidsbeleid te maken of uit te bouwen?
En welke rol kunnen lokale
organisaties hierbij hebben?

Om volledige toegankelijkheid te realiseren
is het van belang dat op verschillende
beleidsniveaus en binnen alle beleidsterreinen
wordt gekeken of beleidsbeslissingen de
toegankelijkheid beïnvloeden Aan alle
beleidsverantwoordelijken wordt gevraagd
zich bewust te zijn van de eisen die volledige
toegankelijkheid aan het gevoerde beleid stelt.

Toegankelijkheid en wetgeving
In de wet is niet veel geregeld over
toegankelijkheid. Het Bouwbesluit bevat
bouwtechnische voorschriften waaraan alle
bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels
in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook
verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De
eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Volledige toegankelijkheid wil ook zeggen dat
er vanaf de beginfase van een ontwerp rekening
mee wordt gehouden dat het einddoel functioneel
moet zijn voor een zo breed mogelijk publiek
met verschillende noden. Zonder hierbij de
aandacht voor esthetiek uit de weg te gaan.
Toegankelijkheid moet niet naderhand via
bijkomende, afzonderlijke en vaak duurdere
aanpassingen gerealiseerd worden. We moeten
streven naar ‘volledige oplossingen’. Oplossingen
die iedere gebruiker ten goede komen.

Naast deze wet zijn er diverse bruikbare
richtlijnen, echter zonder juridische status:
n
Handboek Toegankelijkheid.
	Bevat richtlijnen voor toegankelijkheid van
woonomgeving, gebouwen en woningen.
n	
NEN 1814 (NederlandseNormalisatie
Instituut.)
	Bevat eisen met betrekking tot de
toegankelijkheid van buitenruimten,
gebouwen en woningen.
n
Handboek woonkeur
	Omvat eisen uit het Handboek
voor toegankelijkheid,
het Seniorenlabel, de
VAC-kwaliteitswijzer en
het Politiekeurmerk
Veilig Wonen.
Het Handboek Woonkeur
richt zich op drie thema’s:
gebruikskwaliteit, veiligheid
en toekomstwaarde. De eisen
hebben betrekking op de
woonomgeving, woongebouw
en de (nieuwbouw)woning.

Geen woorden maar daden
Dit streven wordt kracht bijgezet door talrijke
doelgroep-organisaties en haalde de voorbije
jaren de politieke agenda. Toegankelijkheid is
echter een complexe materie, waar heel wat
theorie en regelgeving aan te pas komt. De daad

Filmhuis Lumière in Maastricht: rolstoeltoegankelijk

Spreekuur
WAO-WIA-Wajong:
Maastricht
- Heuvelland

Het is niet eenvoudig om in het woud van
loketten de weg te vinden. Bij wie moet u zijn?
De Inzichtwijzer geeft antwoord.

Wijk Service Punt Wyckerpoort/Wittevrouwenveld
Voltastraat 50 | Maastricht
Iedere dinsdag 14.00-15.30 uur
Afspreken via 043-7630030

Heeft u informatie of advies over de zorg nodig?
Constateert u eventuele knelpunten of heeft u
ervaring in de zorg en wilt u deze met ons delen?

Wijk Service Punt Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70 | Maastricht
Iedere donderdag van 10.00-12.00 uur
Afspreken via 043-7630030

SPREEKUUR SAMEN ONBEPERKT
Meldpunt Zorg en Welzijn
Zwanenstraat 4 | 6211 BN Maastricht
Woensdag en donderdag van 11.30-14.30

Spreekuur Binnenstad
Hoogfrankrijk 27 | Maastricht
Iedere donderdag van 10.00-12.00 uur
Afspreken via 043-7630030

Ook kunt u om de veertien dagen op
de donderdag op de oneven weken
terecht op de locatie Vegro
Brusselsestraat 148 | 6211 PJ te Maastricht

Meerssen
Sociaal Team Wmo, Jeugdzorg en participatiewet
Telefoonnumer 12 043 (kies optie 2) op werkdagen
van 9.00-12.00 en ‘s middags alleen bij
spoedgevallen
E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

Wij zouden het op prijs stellen om van te voren een
afspraak te maken voor uw bezoek. Dit kan via ons
e-mail adres: samenonbeperktmeldpunt@gmail.
com of via ons telefoonnummer 06-83824685

Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen
Vauwerhof 5 | 6231 LW | Meerssen
Telefoonnummer: 043-3219149

Cliëntondersteuning: MEE (regionaal)
Telefoonnummer: 088 010 2222 |
www.meezuidlimburg.nl

Eijsden-Margraten
Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten:
Telefoonnummer: 043-4072579 of 043-4581470
E-mail: info@platformzem.nl | www.platformzem.nl

informatie over de Wet Langdurige zorg:
clientondersteuning@zorgbelanglimburg.nl

Behoefte aan ondersteuning (Wmo, Jeugdzorg,
participatiewet) melden bij het Sociaal Team
Telefoonnummer: 043-4588488,
dagelijks van 9.00 – 12.00 uur
E-mail: sociaalteam@eijsden-margraten.nl

Maastricht
Teams Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen
(Participatie)
Telefoonnummer 14-043 (daarna het keuzemenu
volgen)
Bezoekadres: Randwycksingel 22,
6229 EE Maastricht

Een afspraak maken kan digitaal via
www.eijsden-margraten.nl

In de volgende Inzicht gaan we
in op de Wet Gelijke Behandeling
en gemeentelijk beleid.
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OPROEP!

wij zoeken
versterking

Wil jij bijzondere interviews houden, artikels
schrijven over diverse onderwerpen?
Daarbij samenwerken in een gezellig team?
Of heb je een scherp oog en dito lens?

redacteur
fotograaf

>>> Stuur een mailtje naar samenonbeperkt@gmail.com <<<
advertentie

In de Inzicht van december
2018 schreef onze redacteur
Velma Solomons een
portret van

Maria Aarts-Daniëls

Helaas is Maria dit jaar
overleden.
We wensen de
nabestaanden veel sterkte.

