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Oude wijn in nieuwe zakken of een excellente Westlandse 

primeur? 
De markt van wonen, zorg en welzijn is zo overspannen en ingewikkeld  georganiseerd in 

de afgelopen decennia, dat deze organisatie veel en veel duurder is dan de vraag van de 

kwetsbare burgers om zelfstandig (eigen kracht, regie, verantwoordelijkheid) te kunnen 

deelnemen aan de samenleving? Dit vraagt om de ontwikkeling van een nieuw sociaal 

domein in het Westland!  

Uitgangspunt voor het PGW bij haar belangenbehartiging is het bewerkstelligen bij een 

omslag van economisch denken in termen van groei en bureaucratie naar een menselijke 

maat van ondersteuning ter compensatie van beperkingen die door de samenleving 

worden opgelegd! 

 
Algemene inleiding 
Het jaar 2014 stond in het teken van de voorbereiding van allerlei nieuwe wetten in de 

zorg die in 2015 van kracht moeten worden. Voor een uitgebreide visie op deze 

veranderingen wijst het PGW u naar haar voorwoord in het jaarverslag van 2013 op onze 

website www.pgwestland.nl 

Enkele essentiële uitgangspunten, uitdagingen en valkuilen zullen hier nog worden 

weergegeven. 

 

Het besef dat de participatiemaatschappij verder reikt dan aandacht voor de meest 

kwetsbare burgers in onze samenleving, begint langzaam ook door te dringen bij andere 

actoren in het veld. Helaas vindt dit besef wel plaats in een sterk marktgeoriënteerde 

cultuur en een omgeving van meer, meer, meer welvaart voor ieder op zich. Echter het 

welzijn van iedere burger, en dus het sociaal domein, moet blijkbaar steeds 

professioneler worden geregeld door anderen in ingewikkelde bureaucratische systemen? 

 

Er worden belangrijke veranderingen in de zorg voorbereid. Veelal onder luid protest van 

organisaties, gemeenten, politiek en zorgverzekeraars en soms onder gemopper van de 

mens met een beperking op straat of op een verjaardag. 

Het protest van aanbodzijde gaat over geld: “we kunnen het niet doen voor dat geld!” De 

vraag wat ze niet kunnen doen en voor welk geld blijft volstrekt onduidelijk. Niemand 

weet waar het hele verhaal van de 3 decentralisaties heengaat of wat het einddoel is. Er 

heerst grote onvrede over onder meer het ingewikkelde, dure, bureaucratische 

zorgsysteem. De zorgvrager weet zijn weg niet meer te vinden, er is een overaanbod aan 

zorg, de zorg is sterk vanuit het productdenken etc. Nu gaan we decentraliseren, de zorg 

anders inzetten, dichter bij de mens brengen, de fraude eruit halen, de noodzakelijke 

zorg anders en mogelijk wel meer leveren, omgeving erbij betrekken, algemene 

voorzieningen vóór speciale voorzieningen, misschien iets effectiever indiceren in overleg 

en afgestemd op de beperkingen en omgeving van de zorgvrager etc. Maar “we” hebben 

het alleen over geld. Zou de markt van wonen, zorg en welzijn niet overspannen zijn 

georganiseerd in de afgelopen decennia? Zou de organisatie van de markt van zorg, 

wonen en welzijn niet veel en veel duurder zijn dan de vraag? Mark Rutte zou zeggen: 

“Er is zoveel geregeld dat ons tegenhoudt!”. Maar ondertussen gaan we wel gewoon door 

met de oude wijn in nieuwe zakken, terwijl de kosten voor de dure organisatie wel bij de 

burgers wordt gelegd. In dit geval de kwetsbare burgers en de werkers op de werkvloer! 

http://www.pgwestland.nl/
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Activiteiten 
In deze omgeving “vecht” het PGW - op basis van respect, openheid en vertrouwen - 

voor een tolerante, loyale, rechtvaardige deelname van mensen aan de maatschappij. 

Niets meer en niets minder! Zij doet dit door telkens weer te wijzen op een 

mentaliteitsverandering met betrekking tot de inrichting van het algemene beleid. Denk 

hierbij aan de volgende ondernomen acties van het PGW in 2014 om mensen met een 

beperking – jong en oud – te laten deelnemen aan de Westlandse samenleving: 

 Mensen stimuleren deel te nemen aan het voor veel mensen toegankelijke 

openbaar vervoer door middel van het vervoersmaatjesproject; 

 Organisatie van een vervoercarrousel in samenwerking met andere doelgroepen. 

Hier vindt men de verschillende vervoersmogelijkheden die de Westlandse burger 

met een beperking ter beschikking staan; 

 Kwaliteitsmanagement en –controle in het Consumentenpanel Regiotaxi 

Haaglanden; 

 Ontwikkeling van een programma van eisen voor de aanbesteding van Regiotaxi 

Haaglanden; 

 Advisering over een toegankelijke inrichting van de woonomgeving in overleg met 

gemeente en aannemers; 

 Uitvoering en deelname aan wijkschouwen; 

 Organisatie en uitvoering van gele kaartenactie in samenwerking met Vitis; 

 Advisering bereikbare en toegankelijke woningen en gebouwen in overleg met 

gemeente, architecten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en 

particulieren; 

 Ontwikkeling van een kwaliteitswijzer bouwen waarbij advies PGW is opgenomen; 

 Ontwikkeling van een checklist toegankelijk bouwen; 

 Ontwikkeling checklist toegankelijkheid evenementen; 

 Oplossing van ontoegankelijke situaties (aangedragen vanuit samenleving) met 

betrokkenen en het meldpunt van de gemeente; 

 Oplossing van individuele meldingen en klachten WMO vanuit de samenleving; 

 Advisering Mantelzorg gemeente; 

 Advisering Huishoudelijke hulp gemeente; 

 Advisering sociale structuren gemeente; 

 Deelname begeleidingscommissie cliëntvertrouwenspersoon WMO/WWB; 

 Uitleen en beheer van de elektrische rolstoelfiets voor algemeen gebruik; 

 In samenwerking met Vitis beheer en uitvoering van de rolstoelbus in het 

Westland; 

 Beheer en uitvoering van de strandrups; 

 Scholenproject waar het PGW met film, spel en gesprek met 

ervaringsdeskundigen, kinderen uit de groepen 7 en 8 van het lager onderwijs, 

bewust maken van de beperkingen en de mogelijkheden van mensen met een 

allerlei soorten handicaps; 

 Initiatief en organisatie “X-mas with love, meedoen in het Westland”, 

muziekspektakel voor mensen met beperking en hun mantelzorgers. Uitvoering 

Flint & Friends en Quintus. 

 Evaluatie gebruik toegankelijke openbare toiletten in de 11 kernen in 

samenwerking met SARW; 

 Voorlichting en rolstoelwassen op braderieën in het Westland; 

 Deskundigheidsbevordering over AWBZ van Indicatiecommissie; 

 Deskundigheidsbevordering WMO door gemeente; 

 Overleg op verzoek met politieke partijen Westland Verstandig, Gemeentebelang, 

CDA en Progressief Westland; 

 Deelname aan de WMO-Raad; 

 Deelname aan WWB-raad; 

 Deelname aan werkgroep doelgroepenvervoer; 

 Deelname aan Regionaal Overleg Gehandicaptenbeleid van Zorgbelang; 
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 Deelname aan bijeenkomsten van Movisie, Tympaan Instituut, JSO, Zorgbelang et  

cetera; 

 Lid van de landelijke belangenvereniging voor mensen met een lichamelijke en 

verstandelijke beperking “Ieder(in)” (voorheen Gehandicaptenraad); 

 Incidenteel overleg Seniorenadviesraad; 

 Incidenteel contact met Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw; 

 Structureel overleg met en gevraagd en ongevraagd advies aan college en 

medewerkers gemeente; 

 Structureel overleg met en gevraagd en ongevraagd advies aan medewerkers 

Hartingbank, leverancier van hulpmiddelen; 

 Overleg over nieuwe structuur cliënteninspraak gemeente Westland; 

 In samenwerking met de Beweegcoach mensen met een beperking toe leiden naar 

een reguliere sportvereniging en de mogelijkheden voor aangepast sporten onder 

de aandacht van sportverenigingen brengen; 

 Registreren en oplossen van signalen van ontevredenheid over alle aspecten die 

samenhangen met het beleid voor mensen met een beperking; 

 ………, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, 

praten, praten. 

 

Met relatief beperkte financiële middelen en menskracht zijn er wederom in 2014 weer 

enorme resultaten geboekt die bijdragen aan een vitale Westlandse samenleving voor 

iedereen!  

 

Samenwerking 
Hierbij dient niet onvermeld dat het PGW bij haar acties vaak samenwerking met of 

aansluiting bij anderen zoekt. Helaas heeft dit niet altijd het gewenste resultaat. Veel 

samenwerkingsverbanden van het PGW lopen stuk op het gegeven dat partners met 

verschillende doelen of verwachtingen de samenwerking aangegaan. Hierbij staat lang 

niet altijd de inhoud van een doel voor samenwerking voorop. 

Als belangenbehartigingsorganisatie werken we samen op basis van vertrouwen, respect 

en openheid aan de realisering van deelname van mensen met een beperking aan de 

samenleving. Het PGW is niets meer en niets minder dan een groep mensen met een 

handicap die dagelijks aan den lijve ervaren wat het is om afhankelijk te zijn, ergens niet 

in of bij te kunnen, genegeerd worden op basis van hun beperking. Op basis van deze 

ervaringskennis is er binnen de groep ook ervaringsdeskundigheid aanwezig om met 

beleidmakers, politici, organisaties, woningbouwcorporaties, scholen etc. om de  tafel te 

zitten om onze “kennis” (ervaringen en oplossingen) onder hun aandacht te brengen, 

omdat een mens nu eenmaal niet overal aan kan denken. Veel hand en spandiensten 

worden ook verleend door vrijwilligers die belangstelling hebben voor de doelgroep van 

het PGW. 

De samenwerkingsverbanden zijn voor het PGW een middel om haar doel te realiseren en 

geen doel op zich. Cliëntenparticipatie is een middel en geen doel op zich! 

In deze tijd van veranderende zorg zoekt ook de gemeente Westland naar effectieve en 

efficiënte cliëntenparticipatie, het doel van inspraak en (mede)zeggenschap mag daarbij 

niet uit het oog worden verloren. 

 

 

Financiën 

Ook het afgelopen jaar heeft het PGW de gemeente en politiek gevraagd om niet te veel 

tijd, menskracht en financiële middelen in te zetten op onderzoek, het inhuren van 

externe adviseurs en andere consulenten, die veel geld ruiken bij de gemeente om hun 

expertise te verkopen. Het Rijk heeft immers veel geld overgemaakt aan de gemeente. 

Als we alle onderzoeken opdiepen uit de laden, gezond nadenken, kennis en 

deskundigheden inschakelen en nog even luisteren naar betrokkenen waar het beleid 

voor is bestemd, houden we alles binnen de gemeente, kan het worden geborgd en 

uitgevoerd! 
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Een ander gevaar dat zich in 2014 al heeft aangediend is het “overschot” aan geld voor 

de 3D’s, door de effectieve en/of zuinige inzet van het nieuwe beleid!? Het PGW blijft 

pleiten voor het oormerken van de zorggelden! Er is nog veel achterstand in te halen 

willen we iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen met de zorg die hij/zij 

zelf kan organiseren en de zorg en voorzieningen waarvoor wij solidair betalen! 

 

Vrijwilligers 
Ons werk is nog niet af, we zijn nog niet klaar, maar samen – en dan praat ik over de 

medewerkers van het PGW – hebben we de Westlandse samenleving weer een beetje 

mooier gemaakt. Ieder met zijn eigen kennis, ervaringen, kwaliteiten, voorkeuren heeft 

zich optimaal ingezet voor de realisering van ons doel. 

Er zijn maar weinig mensen die beseffen dat veel vrijwilligers van het PGW, met al hun 

beperkingen, beperkte uithoudingsvermogen en andere kwaaltjes telkens weer de moed 

vinden om zich in te zetten voor “die” ander, om zich in te zetten voor een bereikbare, 

toegankelijke en bruikbare samenleving voor iedereen, om zich in te zetten om duidelijk 

te maken dat voorgestelde veranderingen nog geen verbeteringen zijn, om een bijdrage 

te leveren aan de Westlandse samenleving. Dit is kracht, verantwoordelijkheid en regie 

van onderaf!  

 
Gemeente 
Tot slot wil ik u wijzen op de goede en vruchtbare verstandhouding met de gemeentelijke 

sectoren samenleving, ruimtelijke ordening en bouwen. In diverse overlegstructuren 

heeft het PGW haar adviezen kunnen uitbrengen. Verbindingen zijn tot stand gekomen 

en het vragen van advies aan het PGW wordt steeds meer ingeburgerd op de diverse 

afdelingen.  

Mede dankzij ons goede contact met wethouder De Goeij en haar medewerkers is er in 

het afgelopen jaar hard gewerkt om de oude wijn in nieuwe zakken, om te zetten in een 

excellente Westlandse primeur 2014! Maar ……….. 

 

Mede namens alle medewerkers van het PGW, 

Annemiek Koremans 

voorzitter 
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Samenstelling bestuur PGW 
 

Dagelijks bestuur: 

Annemiek Koremans, voorzitter  

Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm, secretaris  

Toon van Buel, penningmeester 

 

Algemene bestuursleden: 

Judith Berkenbosch 

Wim Bronswijk 

Erika Harteveld 

Ruud van Holsteijn 

Jan Jacobs 

Evelien Knoester 

Sjaak de Kok 

Jan de Nooy 

Cock Onings 

Jeannette Pesch 

Annie Struijck 

 

Jacques v.d. Berg (namens VG-sector) 

Ben Gardien (namens KBO Poeldijk) 

 

 

Coördinatoren werkgroepen 

Rolstoelwassen:  Hilde Peeters en Elly Verkade 

Scholenprojecten: Judith Berkenbosch, Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm en 

Annemiek Koremans 

Toegankelijkheid:  Wim Bronswijk en Annemiek Koremans 

Website:   Jan Reigchelt en Annemiek Koremans 

Wet Werk en Bijstand: Wim Bronswijk 

Woonservicezones:  Annemiek Koremans 

WMO-raad: Erika Harteveld en Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm  

Strandrups:  Sjef Enthoven, Rokus Harteveld en 

Annemiek Koremans 

Vervoer: Annemiek Koremans 

Themabijeenkomsten: Erika Harteveld en Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm 

Beleid:    Annemiek Koremans 

Nieuwsbrief:   Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm en Annemiek Koremans 

 

  

Adviseur:   Sjef Enthoven (Bureau Enthoven Communicatie) 
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Activiteiten 2014 Platform Gehandicapten Westland 
(PGW) 
Het overzicht van de activiteiten van het PGW wordt in onderstaand schema 

weergegeven. 

Naast de weergegeven bijeenkomsten hebben de leden veelvuldig onderling contact 

gehad en zaken uitgevoerd. Daarbij zijn er ook vanuit het bestuur veel (telefonische) 

contacten geweest met burgers met een handicap die met een vraag of probleem zaten, 

ambtenaren, beleidsmedewerkers en besturen. Ook zijn er 2 nieuwsbrieven en vele 

schriftelijke adviezen (gevraagd en ongevraagd) vanuit het PGW naar diverse 

organisaties en particulieren verzonden. En tot slot zijn bouwtekeningen en 

leefomgevingplannen op toegankelijkheid beoordeeld en van een reactie voorzien. 

De strandrups heeft ruim 120 ritten gemaakt. 

 
Activiteiten jaaroverzicht 2014 

 
Januari 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

2 Gemeente Nieuwjaarsreceptie 

6 Zorgbelang Nieuwjaarsreceptie 

9 Joannes school Naaldwijk Scholenproject 

14 Immanuelschool Monster Scholenproject 

15 Gemeente WWB raadsvergadering 

16 PGW Dagelijks Bestuur vergadering  

17 Mogelijke sponsor Sponsor strandrups 

20  scholenproject 

 SARW voorlichtingsbijeenkomst 

21 PGW Dagelijks Bestuur vergadering 

23 PGW Commissie Lief en Leed 

 Gemeente Afspraak met E.Zandman 

24 Kyckert school Wateringen scholenproject 

27 Levoplant Commissie Lief en Leed 

28 Nieuwe Weg school Poeldijk Scholenproject 

 Gemeente Wijkschouw Monster 

 PGW Overleg secretaris met nieuw platform lid 

31 Kyckert school Wateringen scholenproject 

 

 



 

 

9 
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Februari 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

3 De Boer salades Bespreking catering vrijwilligersfeest PGW 

4 Godfried Bomansschool    

‘s-Gravenzande 

scholenproject 

5 Gemeente Bespreking strandseizoen 

6 2e kamer Den Haag Vergadering bijgewoond WMO 

7 PGW Vrijwilligersfeest PGW + voorbereidingen 

10 PGW Verven strandrups 

11 WMO-raad WMO raadsvergadering 

 Deltaschool Poeldijk scholenproject 

14 PGW Dagelijks Bestuur vergadering 

 Gemeente Bespreking met D. van Velzen 

17 PGW Verven strandrups 

20 Visio Leiden voorlichtingsbijeenkomst 

21 Gemeente Overleg met wethouder en beleidsambtenaren 

 Het Startblok Honselersdijk Scholenproject 

24 PGW strandrolstoel 

25 Gemeente wijkschouw 

27 PGW Bestuursvergadering 

 Harting Bank Structureel overleg 

28 WebaTrans Mogelijke sponsoring strandrups 

 

 
Dammen zonder handen tijdens scholenproject 
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Maart 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

4 De Driekleur                   

‘s-Gravenzande 

Scholenproject 

5 John F. Kennedyschool    

‘s-Gravenzande 

Scholenproject 

7 PGW Overleg voorzitter en toegankelijkheidsdeskundige 

10 Gemeente Keerpunt Karavaan 

 Harting Bank Onderhoud strandrolstoelen 

11 Gemeente Keerpunt Karavaan 

 De Zeester Monster Scholenproject 

 Gemeente Keerpunt Karavaan 

14 PGW Blinde geleide tegels Honselersdijk 

18 OBS de Hoeksteen 

Honselersdijk 

Scholenproject 

20 Eben Haezerschool ’s-

Gravenzande 

Scholenproject 

21 Maria school Wateringen Scholenproject 

26 Gemeente WWB raadsvergadering 

28 De Regenboog Naaldwijk Scholenproject 

 Mariaschool Wateringen Scholenproject 

 

     
Leerlingen tijdens scholenproject 
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April 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

1 Gemeente Wijkschouw 

3 WMO-raad WMO raadsvergadering 

7 Zorgbelang Mantelzorg 

8 Het Palet Honselersdijk Scholenproject 

 JEM-id Uitleg website PGW 

11 PGW Dagelijks Bestuur vergadering 

15 Ichtusschool Monster Scholenproject 

 Gemeente Wijkschouw 

16 Westerhonk Toegankelijkheid 

17 WMO-raad WMO raadsvergadering 

18 Andreaskerk Kwintsheul Toegankelijkheid 

22 Vitiswelzijn Gesprek met mw. Haverman 

23 Kompas Maasdijk Scholenproject 

24 Pieter van der Plasschool 

Wateringen 

Scholenproject 

25 CAK Voorlichting Eigen Bijdragen 

29 PGW Commissie scholenvoorlichting 

30 Vitiswelzijn / PGW Gele kaartenactie 2014 
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Mei 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

2 PGW Dagelijks Bestuur vergadering 

6 VTV, beweegcoach Bijeenkomst Sport en bewegen 

7 JEM-id Website PGW 

8 Gemeente Bijeenkomst werkgroep vervoerscarrousel 

10 Westlandse Zoom plannen 

12 Kameleon ‘s-Gravenzande Scholenproject 

13 Kameleon ‘s-Gravenzande Scholenproject 

 Optisport de Lier Zwemmen de Lier 

 Gemeente Wijkschouw ‘s-Gravenzande 

 PGW Mogelijkheden themamiddag (PGB) 

14 Gemeente WMO 

15 Zorgbelang Gouda Voorlichtingsbijeenkomst 

 PIUS X school Wateringen scholenproject 

16 Experience Express 10 jaar Westland 

19 PGW Gele Kaarten actie (tot 23 mei) 

20 De Backerhof Informatiebijeenkomst sociale alarmering 

 Bernadetteschool Naaldwijk Scholenproject 

 Klankbordgroep vervoer Voortzetting vervoerscarrousel 

 Gemeente Vergadering zandmotor 

21 Bernadetteschool Naaldwijk Scholenproject 

 Tympaan WWB bijeenkomst 

23 SARW Ouderenzorg en techniek 

 PGW Gele kaarten actie 2014 

 Gemeente Overleg met wethouder en beleidsambtenaren 

24 VAC Bijeenkomst wonen 

26 JEM-id Cursus website 

 Gemeente Afspraak A.Jong 

27 ISW ‘s-Gravenzande Bijeenkomst Sport en bewegen 

 Optisport de Lier Zwemmen de Lier 

 Gemeente Wijkschouw 

28 Montessorischool Naaldwijk Scholenproject 

 WMO-raad WMO raadsvergadering 

30 JEM-id Website PGW 
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Op pad voor de Gele Kaartenactie 
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juni 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

2 Stadsgewest Haaglanden Aanbesteding Regiotaxi 

4 Hunselaer Informatiebijeenkomst vervoer 

 Gemeente HAP Kwintsheul 

5 Harting Bank Structureel overleg 

 PGW Bestuursvergadering 

6 Hans van der Staay Strandrups 

10 Rehoboth Naaldwijk Scholenproject 

 Gemeente Wijkschouw 

12 VTV beweegcoach Bijeenkomst Sport en Bewegen 

13 Jem-id Cursus website PGW 

 Westland Verstandig Fietspaden 

17 Prins Willem Alexanderschool   

‘s-Gravenzande 

Scholenproject 

19 Zorgbelang ZH Vergadering 

20 Wegwijzer Scholenproject 

21 PGW Scholenproject 

22 Gemeente Westland 10 jaar 

23 ISW Gasthuislaan Bijeenkomst Sport en Bewegen 

 Voetbal ver. ‘s Gravenzande Toegankelijkheid 

24 Zorgbelang Belangenbehartiging 

 Gemeente Wijkschouw 

25 Gemeente WMO 

27 Harting Bank Klachten 

30 Commissie MO WMO 

 

De aftrap voor “Op Weg in Westland” 
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Juli 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

1 Delta Poeldijk Scholenproject 

 JEM-id Website PGW 

3 Gemeente Cliëntenvertrouwenspersoon 

4 PGW Scholenproject 

7 Vitiswelzijn / RITV Rolbus 

 Vitiswelzijn De Vereeniging 

 Efteling Bijeenkomst Toegankelijkheid  

 Gemeente Rotonde Monster 

 Efteling Toegankelijkheid  

 PGW Overleg voorzitter + 

toegankelijkheidsdeskundige 

8 Vitiswelzijn Rolbus 

 Gemeente Werklunch WMO 

 Gemeente Gemeenteraadsvergadering 

10 Gemeente Inkomens- en ondersteuningsmaatregelen 

11 PGW Dagelijks bestuursvergadering 

 PGW Braderie ‘s Gravenzande 

14 WWB-raad Regulier overleg 

15 PGW Website 

17 PGW Projecten bespreking 

 PGW Secretariaat 

18 PGW Braderie Monster 

21 Watertoren Naaldwijk voorlichtingsbijeenkomst 

23 PGW Overleg voorzitter + 

toegankelijkheidsdeskundige 

 Gemeente Cliëntenvertrouwenspersoon 

29 Gemeente Belang Westland Stand van zaken PGW 

31 PGW Dagelijks bestuurvergadering 
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Augustus 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

5 Vitiswelzijn Sponsorplan rolbus 

 P.Kester Toegankelijkheid 

7 Vitiswelzijn Film rolbus 

8 PGW Dagelijks bestuursvergadering 

11 P.Bol Toegankelijkheid 

 Gemeente Bouwtekeningen inzien 

14 PGW Bestuursvergadering 

 Harting Bank Regulier overleg 

15 Gemeente Overleg wethouder 

19 Gemeente Bouwtekeningen inzien 

 F.vdr. Hout advies BTW advies strandrups 

22 PGW Braderie de Lier / rolstoelwassen 

 Vitiswelzijn Toegankelijkheid sport en recreatie 

23 Vitiswelzijn Film rolstoelfiets 

26 PGW Inventarisatie materialen 

 PGW Bijeenkomst vrijwilligers PGW 

27 PGW Bouwtekeningen Watertoren Naaldwijk 

 Gemeente en Harting Bank Driehoeksoverleg voorzieningen en 

hulpmiddelen 

28 M.Vogel Toegankelijkheid 

29 PGW Braderie Naaldwijk 

 

 

     
    Rolstoelwassen tijdens de braderie 
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September 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

1 Consumentenpanel Regiotaxi 

Haaglanden 

Aanbesteding regiotaxi 

2 P.Schalk Toegankelijkheid 

 Vitiswelzijn Rolbus 

3 WWB-raad Regulier overleg 

 CDA Westland Stand van zaken Westland 

 PGW Website 

 Gemeente Werkgroep doelgroepenvervoer 

4 Gemeente Raadscommissie bestuur toegankelijkheid 10 

jaar Westland 

5 PGW Dagelijks bestuurvergadering 

9 PGW/Quintus Xmas with love 

 PGW Toegankelijkheidsdeskundige ondersteunen 

10 PGW Project Toegankelijkheid bespreken 

 PGW Bouwtekeningen inzien 

toegankelijkheidsdeskundige/voorzitter 

 Spint & Friends Xmas with love 

11  Scholenproject 

12 PGW Rondje Poeldijk / rolstoelwassen 

 Gemeente Vervoerskist 

18 Harting Bank AWBZ voorzieningen 

19 Pieter vdr. Plasschool Wateringen Scholenproject 

 Provincie ZH Zuid Hollands landschap (met strandrups) 

 Gemeente Toegankelijkheid 

22 Gemeente Kennismaken teammanager Samenleving 

23 PGW Website 

24 PGW Opening Woerdblok 

 WWB-raad Extra vergadering 

24 Woerdblok Voorlichting rolbus 

25 PGW Xmas with love toegankelijkheid 
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Oktober 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

2 Nijkerk Landelijke dag scholenprojecten 

3 Vitiswelzijn Toegankelijkheid en sport en recreatie 

 Openbare Dalton Naaldwijk Scholenproject 

4 Vitiswelzijn Rolbus 

6 Gemeente Informatie oversteek Verdiplein 

7 Den Haag Informatie week van de toegankelijkheid 

8 PGW Toegankelijkheid en sport en recreatie in de 

Tuinen Naaldwijk 

 Gemeente Cliëntenvertrouwenspersoon 

9 Zorgbelang Zuid Holland Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms 

10 PGW Spullen retour informatiemarkt de Tuinen 

Naaldwijk 

14 PGW Klachtenbemiddeling 

 Gemeente Voorlichting 3D’s 

 PGW Overleg secretaris / ondersteuner voorzitter 

15 M.Verheul / Gemeente Voorlichting wijzigingen WMO 2015 

 Kameleon ’s Gravenzande Scholenproject 

16 KBO Kwintsheul 60 jarig bestaan KBO 

17 Andreashof Kwintsheul Scholenproject 

 PGW Klachtenbemiddeling 

20 Harting Bank Rolstoel scholenproject Wateringen 

23 PGW Website  

 PGW Dagelijks bestuur 

28 PGW Website 

29 Gemeente Bestrating Westland 

 Zorgbelang Zuid Holland Symposium wonen 

30 Kameleon ‘s Gravenzande Scholenproject 

31  Andreashof Kwintsheul Scholenproject 

 PGW Dagelijks bestuur 

 Harting Bank Lopende zaken 

 Spint & Friends Xmas with love 
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       Week van de Toegankelijkheid: opening in De Tuinen in Naaldwijk 
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November 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

3 Gemeente Toegankelijkheidsdeskundige / K. Storm 

5 Nieuwe weg Poeldijk Scholenproject 

 Zorgbelang ZH Symposium 

7 St. Jozefschool Wateringen Scholenproject 

10 Zwembad Masemude               

‘s-Gravenzande 

Toegankelijkheid 

 Vitiswelzijn Mantelzorgondersteuning 

 Beweegcoach Bijeenkomst sport en bewegen 

13 Godfried Bomanschool ‘s 

Gravenzande 

Scholenproject 

14 St.Jozefschool Wateringen Scholenproject 

 Notaris Remmerswaal Oprichtingsakte St. Strandrups de Vrijheid 

17 Het Hele Westland Xmas with love 

18 Gemeente Wonen, zorg en welzijn 

19 PGW Xmas with love 

 Verburchhof Poeldijk Scholenproject 

24 Gemeente en Harting Bank Driehoeksoverleg hulpmiddelen en 

dienstverlening 

26 Vitiswelzijn Rolbus 

 Joannesschool Naaldwijk Scholenproject 
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December 

Datum Overleg met Korte omschrijving 

5 Gemeente Cliëntenvertrouwenspersoon 

 Gemeente Overleg met wethouder en 

beleidsambtenaren 

8 Gemeente Werkconferentie wonen, zorg en welzijn 

9 Werkgroepvervoer Haaglanden Regiovisie vervoer 

10 Beweegcoach Sport en bewegen 

11 PGW Bestuursvergadering 

15 PGW Bestuursvergadering 

 Spint & Friends Xmas with love 

 Zorgbelang Zuid Holland Regionaal Overleg Gehandicaptenplatforms 

 KBO Kwintsheul Jubileum KBO Kwintsheul 

16 Gemeente Toegankelijkheid 

18 Vitiswelzijn bestuur 

19 PGW Xmas with love 

23  Vitiswelzijn Rolbus 

 PGW Strandrups 

 
 

   
 

Xmas with love 
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Activiteiten 2015 en 2016 
 

In de toekomst zal het PGW haar (dagelijkse) activiteiten ten behoeve van de 

belangenbehartiging van een Bereikbare, Toegankelijke en Bruikbare samenleving, 

waaraan ook de mens met beperkingen kan participeren, continueren. 

Afhankelijk van vraag en aanbod zal zij participeren in andere projecten die op haar pad 

komen en aansluiten bij de doelstelling van het PGW. Samenwerking staat hierbij hoog in 

het vaandel! 
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Financiële zaken 
 

Inkomsten en uitgaven 

De uitgaven worden bekostigd uit enerzijds de ontvangen subsidie van de Gemeente 

Westland en anderzijds uit ontvangen donaties, giften en sponsorgelden.  

 


