
Geachte voozitter van de gemeenteraad,

Mijn naam is I k vraag uw aandacht voor het volgende.

Als je gezond bent ligt de wereld voor je open. J: kunt gaan en staan waar en wanneer je
wil. Feitehjk ligt de wereld aan je voeten.

Je staat er vanuit die positie vaak ook niet bij stil hoe iemand die minder fit of minder valide isgehinderd kan worden bij het beleven van voor jouzelf simpele zaken. zakendie voor
menigeen vanzelfsprekend zijn zoals shoppen. of nog erger, van dit soort sociale activiteiten
uitgesloten wordt.

Mijn vriendin vertelde me haar verhaal. Jarenrang nam ze haar zus - die
vanwege ziekte al langere tijd in een verpleeghuis woont - in haar rolstoel mee naar De
winkerhof. Even samen eruit. voor haar zus écht berangrijk. Na een rugoperatie van

stopten noodgedwongen de waardevote uitjes met haar zusje want kon
de rolstoel niet meer in en uit de auto tillen. Tot verdriet van haar zusje. Sneue
situatie.

plaatste een berichtje op Facebook 'wat zouden mijn zus en ík geholpen zijn met
een leenrolstoel in de winkelhof'' Het bericht werd breed gedeeld en de verhalen kwamen
los:

' Mensen die graag als mantelzorger iemand die een rolstoel nodig heeft mee zouden
willen nemen naar de winkelhof maar waarvan de auto te klein is voor een rorstoel.

o Een oudere dame die vertelde 'wat zou dat fijn zijn. Een leenrolstoel! lk kan nl de ene
dag wel een stukje lopen en de andere dag een stuk minder, en dan zou ik toch met
vriendinnen mee kunnen.

Daarna plaatste ik een berichtje op Linkedln. Deze werd binnen een paar uur meer dan i000keer gelezen' En het regende herkenbare verhalen. Een ieder die reageerde zei ,wat 
eengoed idee'! Ze staan immers ook bijziekenhuizen of op andere plekken. waarom niet ook inonze Winkelhof.



lemand met afstand tot de arbeidsmarkt zou de registratie en inname en uitgifte van de

rolstoelen op zich kunnen nemen.

En De Gading zou met haar repair café wellicht het onderhoud van de rolstoelen kunnen

doen.

Ook de extra inzet van deze mensen is een belangrijke maatschappelijke opbrengst.

Bij een inclusieve samenleving is een belangrijke waarde dat iedereen mee mag en kan

doen. Niemand uitgesloten!

Als leenrolstoelen daar een bijdrage aan kunnen leveren moeten we dat doen denk ik.

en ik willen dan ook wethouder Joosten verzoeken dit punt op de agenda bij

Wereldhave te zetten en bij de winkeliersvereniging.

En wethouder Beekhuizen om dit aan de orde te stellen bij betrokken sociale partners zoals

De Gading.

Ons verzoek is een werkgroep te formeren waar onder andere betrokken partijen zoals de

winkeliersvereniging en zitten om dit voortvarend van de grond te tillen.

Zodat haar zusje en vele anderen in dezelfde beperkende situatie zsm ook fijn naar

De Winkelhof kunnen.

lk ben benieuwd naar de reacties van de leden van de gemeenteraad


