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Terugblik SGL 2014 (jaarverslag)
Inleiding
De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de
belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
psychiatrische beperking en chronisch zieken.
Mensen met een beperking willen net als ieder ander zo gewoon en zelfstandig
mogelijk leven en deelnemen aan de maatschappij. Volwaardig burgerschap is voor de
SGL het uitgangspunt van het beleid.
De SGL wil dat Lansingerland een gemeente is/ wordt waar iedereen, ongeacht zijn of
haar beperkingen, plezierig kan wonen en werken.
De vergaderingen van de SGL vonden plaats in de Oudelandsehof in Berkel en
Rodenrijs. Hier mag de SGL kosteloos gebruik maken van een vergaderruimte.
De Oudelandsehof is een woonzorgcentrum voor ouderen met verschillende
ziektebeelden. Zo biedt het een thuis aan mensen met dementie, met een verstandelijke
beperking, maar met psychiatrische en lichamelijke klachten.
De bewoners leven in kleine groepjes samen.
In 2014 kwam het Dagelijks Bestuur (DB) in totaal 7 keer bijeen. In 2014 bestaat de
SGL uit 5 actieve leden, allen inwoners van Lansingerland.
Vanuit idealisme maken zij zich hard voor de bewoners met een beperking in
Lansingerland en geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan diverse partijen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Manny Boon
: voorzitter
Rob van der Burgh : penningmeester
Marinus Smit
: secretaris.

Andere mensen die zich actief inspannen voor SGL3B zijn
Arma Fokkema
: lid
Mike van Niel
: website (sgl3b.nl) en de facebookpagina.

Besloten werd, mede door gebrek aan vrijwilligers, de verschillende werkgroepen,
te weten toegankelijkheid, vervoer, CJG (centrum jeugd en gezin), sport en beweging
en AWBZ op een laag pitje te zetten.
Public relations: In “De Heraut” is een uitgebreid artikel geplaatst met als doel de SGL
wat meer bekendheid te geven. In het artikel werden de lezers erop gewezen dat
SGL3B bezig is lastige plekken voor mensen met een handicap in beeld te brengen.
Op dit artikel kwamen meerdere reacties binnen.
De website (sgl3b.nl) die door Mike van Niel wordt onderhouden wordt door velen als
professioneel beschouwd. Ook is er een facebookpagina.
ACTIVITEITEN:
De SGL heeft aan de volgende activiteiten deelgenomen:
19 maart: bijeenkomst Stichting Tympaan (andere kijk op armoede) in Den Haag
bezocht
9 juni:
WMO-café bezocht
19 juni: bijeenkomst op gemeentehuis betreffende nieuwe invulling WMO in 2015
bezocht.
-SGL heeft de ANGO collecte (algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie)
georganiseerd, o.a. door de collectebussen uit te zetten. De stichting ontvangt 25% van
de opbrengst van deze collecte.
-ROG (Regionaal Overleg Gehandicapten). SGL neemt regelmatig deel aan de
overleggen. Hier vindt een uitwisseling plaats tussen de diverse gehandicapten
platforms.
-Het fotograferen van voor mensen met een beperking lastige plekken begint in 2014
zijn vruchten af te werpen: Het bruggetje bij de Watermolen wordt door de gemeente
voortvarend aangepakt en het wordt, in aanwezigheid van wethouder S. Fortuijn en
Arma, opengesteld. Een foto hiervan werd in “De Heraut” geplaatst.
Een familie in Bergschenhoek, die veel last heeft van geparkeerde auto’s die hun
invalidenuitrit blokkeren, wordt geholpen door een NP kruis voor de betreffende uitrit.
Ook dit is gedaan nadat SGL3B er bij de gemeente op heeft aangedrongen.
Tenslotte heeft de gemeente toegezegd de slechte staat van het fietspad langs de
Noordeindseweg (sommige plekken zijn voor scootmobiels heel hobbelig) aan te gaan
pakken, maar dit zal pas in 2015 gerealiseerd worden.
Tevredenheid is er ook over de dienstverlening van Taxi Wooning (die Beltax heeft
overgenomen) en de 3-B bus. SGL3B heeft dan ook gemeend een dankbrief te sturen.
Kascontrolecommissie:
Het financieel jaarverslag 2013 is gemaakt en goed bevonden.
De kascontrole over het boekjaar heeft plaatsgevonden en is uitgevoerd door
Marinus Smit en Margreet Smit-van der Burg.

