
1 

 

Contact : Y.Hettfleisch von Ehrenhelm 

Nummer            : 06 34 95 99 99                          

                         (ma.t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur) 

E-mail               : info@pgwestland.nl 

 

 

Adreswijziging 
Het komt vaak voor dat wij post teruggestuurd krijgen omdat de geadresseerde niet 
meer op het betreffende adres woont. Wilt u daarom bij veranderingen de 
wijzigingen aan het secretariaat door (laten)geven? Wij danken u voor uw moeite. 
 
Meldpunt Leefomgeving 
Voor vragen, verzoeken en/of meldingen over de openbare ruimte: bijvoorbeeld over 
slechte bestrating, hinderend overhangend groen, vernielingen, zwerfvuil, enz. kunt u 
terecht bij het Meldpunt Leefomgeving. Het meldpunt is te bereiken via 
telefoon  14 0174, of via www.gemeentewestland.nl. 
 
Gele kaartenactie 
Het PGW houdt in de week van 19 mei weer de jaarlijkse gele kaartenactie. Tijdens de week 
gaan vrijwilligers op pad om te kijken naar situaties die problemen op straat kunnen opleveren 
voor mensen met een lichamelijke beperking. Hier moet men denken aan hondenpoep op 
‘looproute’, auto’s die geparkeerd staan op invaliden op-/afritjes, auto’s die ten onrechte staan 
op een Gehandicapten Parkeer Plaats (GPP), hinderlijk neergezette fietsen, reclame borden, 
et cetera. 
Het PGW werkt deze week samen met de Buurtpreventie en Vitis welzijn. 
 

 
 
Appeltje van oranje / Scholenprojecten weer van start 
Het PGW heeft eind vorig jaar meegestreden om een Appeltje van Oranje. Dit ‘appeltje’ is een 
waardering van het Oranjefonds voor bepaalde projecten. PGW had zich ingeschreven met 
het scholenvoorlichtingsproject. Er zijn stemrondes geweest via internet. PGW heeft toen 
regelmatig de pers opgezocht om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. In januari moesten 
de diverse projecten een presentatie houden, die door een deskundige jury werden 
beoordeeld. De stemmen en het oordeel van de jury maakten onderdeel uit van de uitslag. 
Helaas is het PGW toch niet doorgedrongen tot de finale in mei. Wél heeft het PGW een 
cheque ontvangen t.b.v. ons geweldige scholenproject. 
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De nieuwe z-card: Snel en slim naar Scheveningen 
De afgelopen jaren hebben de gemeente Den Haag en Voorall samen met partners in de 
stad ervoor gezorgd dat onze badplaats nog toegankelijker is voor mensen met een 
beperking. Met (elektrische) strandrolstoelen en aanleg van betonnen paden kan men nu tot 
aan de vloedlijn komen. Om u te informeren over alle mogelijkheden biedt de gemeente Den 
Haag de nieuwe z-card ‘Snel en slim naar Scheveningen’ aan. De z-card is een klein, 
uitvouwbaar kaartje, met informatie over de reismogelijkheden naar en de voorzieningen in 
badplaats Scheveningen. 

 
Wilt u een z-card ontvangen, stuur dan een e-mail met uw gegevens aan: info@voorall.nl, of 
bel naar 070 – 365 52 88. 
 
Bron: Voorall Nieuwsflits – Den Haag 

 
Cliëntvertrouwenspersoon 
U heeft een Wmo-voorziening of een uitkering aangevraagd en bent niet tevreden over de 
gang van zaken. Dat kan gaan over de manier waarop het  gesprek is verlopen of over het 
besluit dat de gemeente heeft genomen.  
 
U kunt dan contact opnemen met de  onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon, die samen 
met u bekijkt hoe de aanvraag is verlopen en wat u het beste kunt doen. 
 
De gemeente verbetert graag de kwaliteit van de dienstverlening. We leren van uw 
ervaringen met ons, ook als die minder positief zijn. Aarzel daarom niet om gebruik te maken 
van de cliëntvertrouwenspersoon. 

Niet tevreden over het gesprek? 

Vindt u dat er niet goed naar u geluisterd is? Heeft u het idee dat de consulent uw situatie 
niet goed begrijpt? Zijn afspraken niet nagekomen?  U kunt uw klacht bespreken met de 
cliëntvertrouwenspersoon en samen bekijken wat u het beste kunt doen. 

Niet tevreden over het besluit? Twijfelt u of u een bezwaar wilt indienen? 

Tegen de beslissing die de gemeente heeft genomen, kunt u bezwaar aantekenen.  
Informatie hierover vindt u in het schriftelijke besluit dat u ontvangt. Twijfelt u of u een 
bezwaar wilt indienen, dan kunt u dit bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon.  Doet u 
dat snel  nadat u het schriftelijke besluit heeft ontvangen.   U heeft  zes weken de tijd om een 
bezwaar aan te tekenen. 
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De cliëntvertrouwenspersoon 
Gonneke Lauret is de cliëntvertrouwenspersoon. Zij is niet in dienst van de gemeente en 
daardoor onafhankelijk.  Wat u met haar bespreekt,  is vertrouwelijk. 
U kunt een afspraak met haar maken. 
 
Telefonisch:  via  telefoonnummer 06  19 36 18 06 of 
per mail: lauretvertrouwenspersoon@gmail.com. 
 
Zie voor meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon 
www.lauretvertrouwenspersoon.nl  
 
Bron: gemeente Westland 

 
Website PGW 
De website staat vol met (actuele) informatie over het PGW en haar werkzaamheden. 
Kijk ook eens op de website: www.pgwestland.nl 
 
Rolstoelfiets 
Mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel kunnen er met de fiets op uit! Dankzij Platform 
Gehandicapten Westland en Fonds Westland kan iedereen op de fiets. De rolstoel staat op 
een plateau en de fietser kan met elektrische trapondersteuning vlot en zonder inspanning 
wel  50 kilometer door en rond het Westland fietsen. 
 
Wilt u de fiets lenen? Bel dan met het PGW telefoonnummer: 06 12 10 45 36 

 
 
Sneller hulp voor treinreizigers bij in- en uitstappen 
Wilt en/of reist u weleens met de trein met uw rolstoel? Treinreizigers die hulp nodig hebben 
bij het in- en uitstappen, kunnen deze assistentie vanaf 1 januari 2015 één uur van tevoren 
telefonisch aanvragen bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Nu moet dit nog 3 uur voor 
vertrek van de trein melden. Staatssecretaris Mansveld belooft dit. 
 

 
Bron: Voorall Nieuwsflits 
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Huur voordelig en eenvoudig een scootmobiel bij Medipoint 
Het lijkt erop dat het mooie weer weer begint. Tijd dus om er lekker op uit te gaan. 
Wilt u er ook op uit, maar bent u wat minder mobiel?  Medipoint 1–2-3 
Scootmobiel biedt u dé oplossing: flexibel huren van een scootmobiel, wanneer u 
dat wenst. 
 
De voordelen op een rij 

 U huurt al een scootmobiel voor € 1, € 2 of € 3 per dag (afhankelijk van 
het type). 

 Betere mobiliteit vergroot uw sociale omgeving. 

 Geen zorgen over een winterstalling, u levert de scootmobiel dan gewoon 
weer in. 

 Zeer geschikt om te testen of een scootmobiel iets voor u is. 

   

 
3 huurmogelijkheden 
€ 1,- per dag: compacte, demontabele scootmobiel, passend in uw kofferbak.  
€ 2,- per dag: compacte, niet demontabele scootmobiel, met maximale snelheid van 12 
km/uur. 
€ 3,- per dag: comfortabele scootmobiel met vering, met maximale snelheid van 15 km/uur. 
 
Meer informatie 
Bel voor meer over de mogelijkheden 0900 - 112 112 5. 
 
Bron: Medipoint 

 
Strandrups  
De strandrups rijdt weer. U kunt net zoals voorgaande jaren tegen betaling een rit boeken. 
Een rit duurt 2 uur. Halverwege krijgt u koffie aangeboden. In totaal kunnen er maximaal 8 
personen mee; dit is mede afhankelijk van het aantal rolstoelen dat meegaat. 
Voor meer informatie kunt u een folder aanvragen, of telefonisch contact opnemen met de 
planner van de ritten via telefoonnummer: 06 42 05 55 54 (op werkdagen tussen 13.00 en 
18.00 uur) of stuur een e-mail naar strandrups@pgwestland.nl  
 
Strandrolstoelen 
De strandrolstoel staat eind mei klaar om uitgeleend te worden. Hij staat in de berging naast 
het mindervalide toilet op het strand van Ter Heijde aan Zee. De sleutel van de berging is te 

krijgen bij Hotel Elzenduin. Bel van te voren even met telefoonnummer. (0174) 214200. 
 
Ervaringen met Harting Bank 
Het PGW heeft regelmatig overleg met de Harting Bank. Langs deze weg willen wij u vragen 
uw ervaringen met de Harting Bank met ons te delen. Dus hoe is uw contact met de HB, hoe 
is de bejegening, bent u tevreden over de geboden hulp (waarom wel / waarom niet), et 
cetera. U kunt het ons laten weten via een e-mail naar info@pgwestland.nl, of telefonisch op 
werkdagen tussen 13.00 en 16.30 uur via telefoonnummer: 06 34 95 99 99 of een briefje naar 
PGW, Postbus 51, 2685 ZH Poeldijk. 
Uw ervaringen zullen wij tijdens ons overleg met de Harting Bank bespreken. 
                         
Sticker hulpdiensten 
Naar aanleiding van een beursmatch heeft het PGW samen met de brandweer Haaglanden 
stickers ontwikkeld, die op de deur van de meterkast geplakt kunnen worden. 
Door deze sticker kunnen hulpdiensten, maar met name de brandweer, gelijk zien of de 
bewoner een mindere zelfredzaamheid heeft en zo ja, waar het om gaat. 
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Er zijn stickers ontwikkeld voor mensen, die: 

 slecht ter been zijn cq. rolstoel gebonden zijn (sticker met rolstoel) 

 een hoorbeperking hebben (sticker met oor) 

 slechtziend of blind zijn (sticker met geleidehond) 

 longproblemen hebben en zuurstof gebruiken (sticker met longen en zuurstoftank) 
De stickers zijn te krijgen bij het PGW. U kunt de sticker bestellen door een e-mail te sturen 
naar info@pgwestland.nl of telefonisch via nummer: 06 12 10 45 36 
 

 
Plakken eerste sticker in aanwezigheid Birgitte Eekhout en hulphond Dyen, Marga de Goeij, 
wethouder / Carolien.v. Meeteren brandweer Haaglanden / Annemiek Koremans, voorzitter 
PGW 
Foto: Cees de Kleyn 

 
Support 2014 
Ook dit jaar is de Support beurs er weer. Veel nieuwe (hulp)middelen worden op de beurs 
onder de aandacht gebracht. De beurs is van 7 mei t/m 10 mei van 10.00 – 17.00 uur te 
bezoeken in de Jaarbeurs te Utrecht. Voor meer informatie kijk op www.supportexpo.nl 
Toegang is gratis. 
 
 

Harting Bank 
Het nieuwe rooster voor de servicebus van de Harting Bank is beschikbaar en treft u als 
bijlage aan. Het betreft hier een extra service van de Harting Bank. 
 
Voor normale storingen en de grotere mankementen kunt u op de gebruikelijke manier contact 
zoeken met de Harting Bank via telefoonnummer 0174-210707 
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                                   Harting-Bank Servicekalender 
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De Wittebrug Dinsdag             

Wittebrug 1             

Van 09.00 tot 10.00 uur             

De Terwebloem 6 / 20 3 / 17 1 / 15 / 29  
12 / 
26 9 / 23 7 / 21 

V. Bergenhenegauwenlaan 2             

van 10.00 tot 11.00 uur             

De Kreek Woensdag             

Leeuweriklaan 34             

2691 CK 's Gravenzande 7 / 21 4 / 18 2 / 16 / 30 
13 / 
27 10 / 24 8 / 22 

0174-419500             

van 09.00 tot 11.00 uur             

De Ark Donderdag             

Herenstraat 85             

2291 BD Wateringen 8 / 22 5 / 19 3 / 17 / 31 
14 / 
28 11 / 25 9 / 23 

0174-293647             

van 09.00 tot 11.00 uur             

De Opmaat Dinsdag             

Van Goghlaan 2             

2681 KA  Monster 
13 / 
27 

10 / 
24 8 / 22  5 / 18 2 / 16 / 30 14 / 28 

0174-248064             

Van 09.00 tot 10.00 uur             

Duinhof Dinsdag             

Arie Tukstraat 2             

2684 XM Ter Heyde 
13 / 
27 

10 / 
24 8 / 22 5 / 18  2 / 16 /30 14 / 28 

0174-212005             

van 10.00 tot 11.00 uur             

De Triangel Woensdag             

Hoofdstraat 104             

2678 CM De Lier 
14 / 
28 

11 / 
25 9 / 23 6 / 20 3 / 17 

1 / 15 / 
29 

0174-514744             

van 09.00 tot 11.00 uur             

              

 


