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Uit de Commissie Mobiliteit 
Terugblik op het eerste half jaar van 2022 

 

 

Platform Hattinga Verschure, zaVie en 

Zorgbelang Groningen werken samen op 

verschillende onderwerpen waar we alle-

maal mee te maken hebben.  

Eén van die onderwerpen is mobiliteit, 

waarbij we aandacht besteden aan alle 

belangen op het gebied van vervoer, toe-

gankelijkheid, sociaal isolement en om-

gevingsbeleid. 

 

Wat doen we? 
We verzamelen en adresseren signalen, 

informatie, (ervarings)kennis en kunde 

over dit onderwerp en werken plannen uit 

die tot verbeteringen moeten leiden. 

Soms is hiervoor een korte actie al vol-

doende, soms is voor het realiseren van 

de gewenste resultaten een werkgroep 

en/of projectgroep nodig. 

Daarnaast adviseren we bij het ontwikke-

len en uitvoeren van (gemeentelijke, pro-

vinciale) themabijeenkomsten en dragen 

we zorg voor de juiste bemensing van pro-

ject- of werkgroepen en voor overleggen 

met andere organisaties. 

 

Wie doen dat?  
De activiteiten worden uitgevoerd door de 

Commissie Mobiliteit, een gezamenlijke 

commissie van Platform Hattinga Ver-

schure, zaVie en Zorgbelang Groningen. 

Leden van de commissie zijn op verschil-

lende niveaus ervaringsdeskundig.  

Zij nemen deel aan de commissie en dra-

gen bij aan projecten en activiteiten, maar 

zijn er niet de leider van. 

Op dit moment, bestaat de commissie uit:  

• Arnolda Messchendorp (zaVie); 

• Bert Zwart (Oogvereniging); 

• Herman in ’t Veen (Toegankelijk Gro-
ningen); 

• Dirkje Tuik (bestuurslid zaVie en lid 

Werkgroep Toegankelijk Eemsdelta); 

• Maria Dirks (Steunpunt Onderling 

Sterk - provincie Groningen); 

• Jo Leeuwen (Ouderenvervoer); 

• vacature (PCOB/KBO); 

 

Vanuit Zorgbelang wordt ondersteuning 

geboden door Carin van de Wal en Rosalie 

Visser. 

Heb je belangstelling voor de vacature 

binnen onze commissie, dan is je reactie 

van harte welkom! 

 

 

 
  



Uit de commissie Mobiliteit, juni 2022 2 

 

Aan het begin van dit jaar konden we het 

normale ritme weer min of meer oppak-

ken en vond het overleg van de commissie 

Mobiliteit weer als vanouds elke maand 

plaats in fysieke vorm. Het is fijn om el-

kaar weer ‘gewoon’ te kunnen ontmoe-
ten! 

 

Vervoer 
Ook het Consumenten Platform OV her-

vatte de overlegmomenten. Er kwamen 

diverse zaken aan de orde en wij herhaal-

den nogmaals het belang van het inzetten 

van alternatieven voor mensen die geen 

bankpas hebben wanneer deze de OV-

chipkaart zal gaan vervangen.  

Met het OV bureau gingen wij in gesprek 

over het omroepen van de haltes via het 

geluidssysteem in de bus. Een belangrijk 

thema voor mensen met een zichtbeper-

king. Het resultaat van dit gesprek is dat 

wij in de periode na de zomervakantie 

met een aantal ervaringsdeskundigen 

gaan meewerken aan testritten in de bus. 

Ook het plan om een omroepsysteem bui-

ten de bus aan te brengen wordt in deze 

testritten meegenomen. Hiermee wordt 

voor de wachtenden op de halte duidelijk 

gemaakt of men in de juiste bus stapt. De 

software voor dit systeem is in ontwikke-

ling. 

Het was mooi om te constateren dat met 

de komst van de nieuwe website van Pu-

bliek Vervoer ook de vereenvoudigde 

klachtenprocedure is geïntroduceerd. Het 

is nu makkelijker voor mensen met een 

verstandelijke beperking of mensen die 

laaggeletterd zijn om dit formulier in te 

vullen. 

Met de adviesraad Midden Groningen be-

spraken wij hoe op onderwerpen in con-

tact te komen met de ervaringskennis van 

de achterban nu de weg via de voormalige 

cliëntenraden in veel gevallen is weggeval-

len. Het lijkt een goed idee om met meer-

dere Adviesraden in de provincie met re-

gelmaat contact te onderhouden om zo te 

kijken hoe elke gemeente dat voor zich 

weer anders aanpakt.  

Onze commissie heeft het contact met de 

Adviesraad Sociaal Domein Groningen 

(ASDG) verder vorm gegeven in een ver-

binding met de commissie Wonen van za-

Vie. Het thema Wonen is één van de ge-

meenschappelijke speerpunten waar we 

elkaar kunnen versterken. 

De toegankelijkheid van de website van 

Valys liet in het eerste halfjaar te wensen 

over. Wij zijn in contact getreden met de 

websitebeheerders en in goed overleg 

werd er gewerkt aan de verbeteringen. 

Ook rondom het gebruik van Valys rezen  

er in het eerste half jaar van 2022 wat on-

duidelijkheden over het dubbel berekenen 

van de gereden kilometers wanneer de 

taxi met meerdere personen gebruikt 

werd. Opvallend is dat ook hier een goed 

gesprek wonderen kan verrichten en dat 

onduidelijkheden snel opgelost kunnen 

worden. De begeleiding mag gewoon gra-

tis meereizen. 

Tot slot: het vervolgoverleg met de direc-

tie Publiek Vervoer Groningen-Drenthe 

staat komend najaar weer op de planning. 

 

Toegankelijkheid 

Voor ouderen of mensen met een beper-
king speelt toegankelijkheid van de open-
bare ruimte een belangrijke rol. Het thema 
toegankelijkheid bespreken wij aan de 
hand van de ervaringen van de huidige 
werkgroepen toegankelijkheid die binnen 
de provincie Groningen actief zijn. Ons 
streven hierbij is een dergelijke werkgroep 
op te richten in alle twaalf gemeenten die 
onze provincie rijk is.  Momenteel wordt 
buiten onze commissie gewerkt aan het 
opzetten van een dergelijke werkgroep 
voor de gemeente Het Hogeland. 
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Een overleg met alle al actieve werkgroe-
pen in de provincie was weer mogelijk op 
3 mei dit jaar. De opkomst was nog niet zo 
hoog als we hadden gehoopt, maar het 
overleg was er niet minder constructief 
om. Een belangrijk aandachtspunt dat uit 
dit overleg naar voren kwam hield ook 
verband met de verkiezingen van volgend 
jaar. We gaan Biblionet Groningen vragen 
of de verkiezingskrant in eenvoudige taal 
van Midden-Groningen voorafgaand aan 
de verkiezingen van 2023 voor de hele 
provincie kan worden uitgevoerd.  
Verder kwam het aantal beschikbare uren 
voor een gebarentolk als aandachtspunt 
naar voren. We gaan kijken of we de gel-
dende regels voor een ‘groeps’ overleg 
nog eens kunnen bespreken.  

De Werkgroep Toegankelijk Groningen 
(Stad) heeft in dit eerste halfjaar volop ge-
sprekken gevoerd met de ambassadeurs 
van de gemeente over de uitvoeringsnota 
voor de toegankelijkheidsagenda. Daar-
naast heeft de werkgroep zich gebogen 
over de veranderingen rondom de inzet 
van de huishoudelijke hulp. Vanaf 17 juli 
start bovendien de ‘Pilot Alternatief Ver-

voer’ zodra de bussen uit de binnenstad 

gaan. 

De Werkgroep Toegankelijk Eemsdelta  
krijgt langzaam haar beslag binnen het 
gemeentelijk apparaat en daarbuiten. 
Constructief overleg met leden van de 
werkgroep en de partners daarbuiten blijft 
noodzakelijk. 

De Werkgroep Toegankelijk Hogeland 
probeert nieuwe vorm te geven aan haar 
bestaan. Er worden nieuwe leden 
geworven onder de groep 
ervaringsdeskundigen, maar zeker ook 
binnen de ondernemersverenigingen in 
deze gemeente. Er zijn meer mensen die 
goed gastheerschap hoog in het vaandel 
hebben staan en vanuit die invalshoek een 
bijdrage aan de werkgroep kunnen 

leveren of kennis en ervaring kunnen 
uitwisselen. 

De Werkgroep Toegankelijk 
Westerkwartier vervolgt haar eigen weg 
binnen het gemeentelijke apparaat. Deze 
werkgroep is nog niet weer aangehaakt bij 
ons overleg, maar blijft hiervoor uiteraard 
van harte uitgenodigd. 

Platform Toegankelijk Groningen.nl 
Op 30 juni komt het nieuwe digitale 
platform toegankelijkgroningen.nl online. 
De website is dan in de lucht en 
ondernemers, huurders, gebruikers of 
eigenaren van locaties in de provincie 
Groningen worden uitgenodigd de 
toegankelijkheidsinformatie van de eigen 
onderneming of het gebouw met het 
platform te delen. Samen bouwen we aan 
een toegankelijk Groningen waar de 
bezoeker zelf de keuze heeft om vooraf te 
kijken of een locatie voor hem of haar 
toegankelijk is. 

In de week van de Toegankelijkheid in 
oktober van dit jaar zal de feestelijke 
lancering plaatsvinden. Tot die tijd richt de 
werkgroep zich op het verzamelen van 
zoveel mogelijk informatie. 
 

De verkiezingen 
Onderling Sterk heeft zich op 16 en 17 

maart geprofileerd tijdens de gemeente-

raadsverkiezingen. Op 16 maart zijn er 77 

interviews afgenomen met mensen die 

net daarvoor hun stem hadden uitge-

bracht op het stembureau Hanzeplein. In 

samenwerking met de gemeente leek dit 

de beste plek omdat op dit bureau ook de 

stemmal te vinden was. In de interviews 

werden vijf vragen gesteld over de toe-

gankelijkheid van de verkiezingen, de par-

tij programma’s en het gebruik van be-
schikbare hulpmiddelen bij het uitbrengen 

van je stem. Het verslag van bevindingen 

is inmiddels gedeeld met medewerkers en 

raadsleden van de gemeente Groningen 
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en de vertegenwoordigers van de poli-

tieke partijen. Na de zomervakantie wil 

Onderling Sterk het verslag nog graag per-

soonlijk aan de burgemeester overhandi-

gen en zo alvast aandacht vragen voor dit 

onderwerp tijdens de verkiezingen voor 

de provinciale staten in 2023. 

De kennismakingsontmoeting met Bas de 

Boer, Statenlid voor Groen Links, vorig 

jaar, kreeg een vervolg in onze deelname 

aan Praten met de Staten op 1 juni 2022. 

Leden van onze commissie spraken er met 

vertegenwoordigers van de verschillende 

politieke partijen over de toegankelijkheid 

van de verkiezingen en de verkiezingspro-

gramma’s. Wij denken hier graag in mee! 
 

Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet is 
opnieuw uitgesteld. De verwachting is nu 
dat deze met ingang van januari 2023 zal 
worden ingevoerd, maar voorlopig is er 
nog niets zeker. Wij wachten nu eerst even 
af. 
 

Sociaal Isolement 
Op 28 mei vond het evenement Haren 
helpt Haren plaats. Op deze 
informatiemarkt gericht op de senioren 
van Haren was ook onze commissie met 
verschillende leden aanwezig. We deelden 
er de vacature uit voor een nieuw 
commissielid dat de belangen van de 
ouderen wil vertegenwoordigen op de 
thema’s die wij bespreken. Daarnaast 
hadden we mooie ontmoetingen en 
deden we nieuwe contacten op waar we 
het komende half jaar zeker nog weer mee 
in gesprek zullen gaan. 
 

Bijeenkomsten 

Op 3 maart waren we aanwezig bij de 
netwerkborrel van de Werkplaats Sociaal 
Domein Noord op het EM2 terrein. We 
troffen de partners in het netwerk en 

ontdekten mooie verbindingen en nieuwe 
contacten. Het netwerk heeft, als gevolg 
van corona, nog niet de vorm gekregen en 
de uitwisseling bewerkstelligd die we bij 
de start voor ogen hadden, maar met deze 
bijeenkomst is een nieuw begin 
gemarkeerd. 

Op 9 juni waren we aanwezig bij de 
seniorenconferentie Heft in eigen Hand in 
de Klinker in Winschoten. Het centrale 
thema was de vraag hoe oefenen we 
invloed uit op gemeenten, maatschappij 
en politiek? De sprekers benadrukten het 
nut van beïnvloeding kwamen met goede 
voorbeelden, ook al raakten deze niet 
altijd de beleving uit de praktijk van de 
leden van onze commissie. 

Onderling Sterk heeft inmiddels een 
datum geprikt voor het Festival Samen 
Sterker. Met dit festival, dat in op zaterdag 
10 september 2022 zal worden gehouden, 
willen we de zichtbaarheid van de 
doelgroep vergroten en samen met de 
politiek en belangstellenden in gesprek 
gaan over de rol van de mensen zelf. 
Samen Staan we Sterker!  
 

Vragen? Ideeën? Meer informatie? 
Heeft u vragen over het werk van onze 
commissie, of onderwerpen waar u in mee 
wilt denken, aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen. 
Dit kan met Carin van de Wal 
  c.vandewal@zorgbelang-groningen.nl 
  06-1547 4422.  
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is gemaakt door  
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