
  

 

 
Nieuwsbrief 2 2019 

 

Voorwoord (Frans Robers)  
 
De lente is begonnen. Overal zie je de bloesemende bomen. Dat geeft na enkele koude en 
natte weken de burger weer moed. Dit jaar wordt voor het platform een bijzonder feestelijk 
jaar, Wij vieren namelijk ons 25-jarig bestaan en dat willen we eenieder laten weten. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de activiteiten van het Platform in de 
afgelopen 25 jaar. U zult ontdekken dat het GPB zich met heel uiteenlopende zaken heeft 
beziggehouden en veel bereikt heeft om iedereen, met welke handicap ook, volop te laten 
meedoen in Best. 
Aan deze doelstelling willen we hard blijven werken! 
 
Op 31 mei a.s. zullen we in goede samenwerking met de toneelvereniging “De Narrenkap” 
een toneelstuk uitvoeren met de titel “Drempelvrees“.  
Naast professionele acteurs en actrices van “De Narrenkap“ zullen ook vrijwilligers van het 
platform op de planken staan. De repetities zijn inmiddels in volle gang. Met de uitvoering 
hoopt het platform op een luchtige manier inzicht te geven in zaken waar het platform zich 
mee bezighoudt. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief kunt u de flyer vinden waarop 
staat wanneer, waar, hoe laat dit toneelstuk gaat plaatsvinden. 
Twee bestuursleden hebben de burgemeester op de hoogte gebracht van bovenstaande 
plannen. Deze heeft de datum genoteerd in zijn agenda en hoopt dan aanwezig te zijn. 
 
Een aantal leerlingen van het Heerbeeckcollege heeft in het kader van een bedrijfsopdracht 
onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van stembureaus voor mensen met een 
beperking tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten. Zij hebben hierover een 
rapport opgesteld. 
Op 16 april hebben zij in het gemeentehuis een presentatie gegeven van hun 
bedrijfsopdracht. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer hierover. 
 
Naast de repetitie voor het toneelstuk werkt het bestuur in samenwerking met de 
Seniorenraad aan een themamiddag die in het najaar in de Prinsenhof zal worden 
gehouden over allerlei kwalen en kwaaltjes waar de mensen zich, al dan niet terecht, 
zorgen over maken. 
 
Met John Peeters wordt thans gewerkt aan een nieuwe folder van het platform.  
De bestaande folder vroeg om actualisering. 
 
Ook de ontwikkeling op het gebied van de hulpmiddelen voor mensen met een zintuiglijke 
beperking heeft niet stilgestaan. Hierover een bijdrage van één van de bestuursleden. 

 

 

 



Het GPB bestaat 25 jaar! Reden voor een feestje? Ja.. en nee! 
(Marijke Smits) 
 
In 1994 werd het Gehandicapten Platform Best opgericht, een verplichting die voortvloeide 
uit de nieuwe Wet Voorzieningen Gehandicapten in 1994. De mensen van het eerste uur 
waren voorzitter Elly van der Mijden, secretaris Inge Suasso en penningmeester Piet 
Schaar. Er waren ook nog enkele andere leden, waaronder Annemie Louwes en Joop 
Schats. Met name Elly had al snel door, dat het uiteindelijk niet ging om hier en daar een 
woordje mee te kunnen spreken, een stoep te verlagen of iets anders aan de zijlijn, maar 
dat het zou moeten gaan over inclusief beleid, meedoen op alle fronten, een standpunt dat 
nog erg ongewoon was in 1994.  
 
Bij de eerste plannen voor de bouw van het ondergrondse station en de bijbehorende 
tunnelbouw zag Elly dat het belangrijk was hier van meet af aan bij betrokken te zijn als 
GPB. Uiteindelijk lukte het om alle nodige voorzieningen in Best te realiseren: een lift, een 
hellingbaan, kleurcontrasten bij de leuningen, gidslijnen voor blinden en slechtzienden, een 
rolstoeltoegankelijk toilet in de hal, maar nog steeds mochten we niet mee, er was geen 
assistentie. Uiteindelijk zijn Elly van der Mijden, wethouder Leo Bisschops en Marijke Smits, 
die inmiddels ook in Best was komen wonen, naar het hoofdkantoor van de NS, in de 
hoogste toren op Utrecht Centraal gegaan. Omdat we alle voorzieningen hadden, werd Best 
opstapstation voor mensen met een beperking. In de jaren erna werd dat recht ook weer 
verschillende keren afgenomen, met de invoering van andere vervoerssystemen, en konden 
we de trein uitzwaaien vanaf het perron, om met een busje naar Eindhoven gebracht te 
worden, en met de trein, ja via Best!, naar Den Bosch of verder te gaan. De strijd om Best 
als opstapstation te krijgen, hebben we nooit opgegeven. In feite is hij nu weer actueel: de 
nieuwe Sprinters stoppen inmiddels alleen bij spoor 1 en 4, waardoor we weer niet 
zelfstandig de trein in en uit kunnen, balen! Misschien kan de wethouder weer eens met ons 
op pad naar Pro Rail? 
 
De vooraanmelding van de treinreis, als je assistentie nodig hebt, is gelukkig enorm 
verbeterd, eerst was dit 1 dag, daarna 3 uur en inmiddels 1 uur tevoren, en dat is erg 
prettig. Ook Ina Schottert, lange tijd onze secretaresse na Inge, heeft altijd op de bres 
gestaan voor toegankelijke treinen. 
 
De lijndiensten (bussen) hebben inmiddels een plank, waarmee je als rolstoelgebruiker 
achterin in kunt stappen. Dit gebeurt niet automatisch, de chauffeur moet de plank 
uitleggen, dat is een manco. Bij de buurtbussen is nog lang niet alles in orde. 
 
We hebben veel zaken aangepakt in de loop der jaren, vooral op het gebied van 
toegankelijkheid en mentaliteitsverandering. 
 
De Hoofdstraat was vóór de inrichting van het Centrumplan een ramp voor 
rolstoelgebruikers. Het was ploegen met alle scheve stoepen en schuine straten en afritten. 
We hebben het wel eens laten ervaren aan het gewone publiek op een Sociale Markt, de 
meesten schrokken ervan. We zijn één keer ook echt boos bij de wethouder weggegaan, 
omdat we hierover voortdurend aan het lijntje werden gehouden. Gelukkig werd de 
Hoofdstraat aangepakt, en werd het zoeven in plaats van ploegen en ploeteren. 
 
Bij het nieuwe centrumplan hebben we volop meegedacht over de bestrating. Ook Visio, 
Ilse Stamps, ons bestuurslid en enkele andere slechtziende mensen hebben de 
verschillende bestratingen getest. Nu zit de strijd alleen nog in de handhaving van de 
gemaakte afspraken, geen reclameborden op de looppaden, maar alleen op het Best 



Stuupke, een onbelemmerde doorgang en fietsen alleen maar aan de nieten.  
Alleen zou onze rol hierin niet die van controleur moeten zijn, maar van meldpunt.  
 
In 2002 wisten we de landelijke Rechten Nu Toer naar Best te halen. Dat werd een hele 
happening door het centrum, eindigend in een forumdiscussie in het gemeentehuis. 
 
Bij een andere gelegenheid hadden we een symposium in het gemeentehuis, waarin onder 
andere mevrouw Hannie van Leeuwen zitting had. 
 
Best blinkt uit in goede op- en afritten, met name in het centrum en rond het 
Wilhelminaplein. Structureel zijn die overal aangebracht. Een heel goede zaak! Ook diverse 
parkeerplaatsen in het centrum voldoen nu aan de breedtematen van 3.50m (liefst met vrije 
ruimte achter de parkeerplaats en het parkeerbord opzij van de plaats, voor mensen die 
achter uit hun bus komen.). Overigens geldt dit niet voor Naestenbest, daar zijn de op- en 
afritten uitermate beroerd door het hoogteverschil tussen de afrit en de straat. Het wordt 
hoog tijd dat die verbeterd worden. 
 
Omdat wij van de complimenten zijn, delen we Superduimen uit. De allereerste ging naar 
Jos van Alphen, die op eigen initiatief een rolstoeltoegankelijk toilet liet installeren en een 
menukaart in braille had!  In de loop van de tijd zijn er diverse Superduimen uitgedeeld, o.a. 
aan beide AH’s, Plus Heivelden, Tandartsenpraktijk Oranjestraat, Janssen mode en onlangs 
aan de Lidwinakerk. Dat gebeurt alleen als alle voorzieningen in orde zijn.  
 

Krantenkoppen 
 
 
Wij denken graag mee met de gemeente, uiteindelijk zijn wij de gebruikers.  
Ons bestuurslid Anita van Hoof verzamelt alle informatie over ontoegankelijke situaties en 
bespreekt die op ambtelijk niveau. Dat deden we al bij Agenda 22, een landelijke aanpak 
van Inclusief Beleid, en dat doen we nog steeds.  
We hebben al diverse keren raadsleden en soms een wethouder in het centrum 
meegenomen in een rolstoel of met een blinddoek om moeilijke situaties echt duidelijk te 
maken. Dan wordt veel duidelijk, maar het duurt vaak nog lang voordat het probleem 
opgelost wordt. 



We zijn natuurlijk ook kritisch waar nodig, eenmaal hebben we zelfs een raadsvergadering 
verstoord! Er lag namelijk een hoogpolig tapijt in de weg in de gang naar de Raadszaal. 
Ondanks alle verzoeken bleef dat maar liggen. Helaas konden wij niet snel over die mat 
heen rijden, kwamen dus te laat in een debat dat over de nieuwe gehandicapten-nota ging, 
en hebben in een RAP duidelijk gemaakt wat er aan de hand was. Mevrouw Demmers was 
“not amused”, maar er is in Best nog nooit een raadsbesluit zó snel uitgevoerd, aan het eind 
van de vergadering was de mat weg! 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Onze Rap 
 

Wij willen met alles mee doen, en sinds 14 juli 2016 heeft Nederland (eindelijk!)  
het VN- verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking geratificeerd.  
Dat verdrag is nu dus werkelijkheid, maar in feite moet er nog veel gebeuren.  
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt helemaal bij de gemeente. In het centrum kent de 
horeca bijvoorbeeld nauwelijks goede rolstoeltoegankelijke toiletten of een menukaart in 
grootlettertype. We zien in Best echt de bereidwilligheid en het begrip, maar het wordt tijd 
dat er nu serieus werk gemaakt wordt van gewoon meedoen! Met mijn reiservaring kan ik 
écht zeggen dat de vooruitgang in Duitsland, Frankrijk en Spanje veel harder gaat, omdat 
de toegankelijkheid voor iedereen daar wettelijk verplicht is gemaakt. 
Meer weten over het VN-verdrag: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-
mensen-met-een-handicap/positie-mensen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-
handicap 

 

 

Voor degene die deze nieuwsbrief digitaal lezen: CTR+link. Dan opent de pagina vanzelf. 

RAP voor 24 oktober 2005 
 

Wij van het platform komen hier te laat 
bij de nota die over ons gaat. 

Tis geen doen om binnen te komen, 
eerst moet een hindernis worden genomen. 

Er ligt een loper in de weg, 
als rolstoeler heb je dan vet pech, 

ploeteren om in de raadszaal te komen, 
zijn wij burgers of moeten we daarvan dromen? 

Speken over gehandicaptenbeleid 
begin dan niet met deze strijd. 

Voor uw uiterlijk en schone schijn 
duwen wij ons blauw en dat doet pijn. 

Weg met dat klereding, beste raad van Best 
dan kunnen we meedoen met de rest. 
We horen erbij, bij alles wat we doen. 

Dan kan dit niet met goed fatsoen. 

Weg, weg, weg met dat blauwe tapijt. 
Gewoon meedoen kost ons al strijd. 

Gooi er dan geen hindernis op. 
Dat blauwe kleed is een grote flop! 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/positie-mensen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/positie-mensen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/positie-mensen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-handicap


Spreekt voor zich. 

 

Wat heeft het GPB zoal meer gedaan? 
 
We hielden veel themamiddagen, met goede sprekers, die meestal goed bezocht worden. 
In het najaar 2016 presenteerden we onze nieuwste film: “Handicap, hoezo?”, gemaakt 
door de onlangs overleden Rein Gebuis van de Videoclub. 
 
We ruimen graag overal vooroordelen op.  
Mensen met een beperking kunnen heel veel en houden graag de regie over hun leven in 
eigen hand. Alleen kost alles meer tijd en moeite. De problemen van mensen met 
onzichtbare handicaps (niet-aangeboren hersenletsel, chronisch vermoeidheidssyndroom) 
worden vaak onderschat juist omdat ze niet zichtbaar zijn. In een rolstoel of als blinde of 
slechtziende word je vaak onderschat. Vooroordelen opruimen doen we al 13 jaar met 
scholenvoorlichting op alle basisscholen in Best, waarmee we inmiddels een groot aantal 
leerlingen bereikt hebben, die dus gewoon met ons omgaan als we ze tegenkomen. Het is 
nog steeds een pracht concept. De scholenvoorlichting wordt uitgevoerd door een sterk 
team van vijf ervaringsdeskundigen en vier helpers. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Hoe is het om een glas water te 
vullen als je niks kunt zien? 

 
Op het Heerbeeckcollege voeren leerlingen al jaren bedrijfsopdrachten voor ons uit.  
Ze hebben alle winkels en alle horecagelegenheden op toegankelijkheid getest en zelf ook 
de ervaring met een blinddoek en taststok en in een rolstoel meegemaakt.  
Alle informatie staat op de website www.Best-toegankelijk.nl. Bij de laatste opdracht hebben 
de leerlingen in maart de toegankelijkheid van de stembureaus onderzocht, bij de 
verkiezingen van de Provinciale Staten. De uitkomsten daarvan kunt binnenkort ook vinden 
op onze website. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.best-toegankelijk.nl/


Voorlichting op voortgezet onderwijs 
Ook op de mavo hebben we jaarlijks een groot project ”Als ik jou was”, waarbij leerlingen 
twee dagen intensief een beperking ervaren en zelf naar oplossingen gaan zoeken.  
 
Verder blijven we de gemeente attenderen op moeilijk toegankelijke situaties en testen we 
nieuwe projecten zoals het Wilhelminaplein, de Koningin Julianaweg en het Centrum. 
Binnenkort komt er weer een project samen met de gemeente over inclusief beleid.  
En geloof me, als je als beleidsmaker een rondrit in het centrum hebt gemaakt in een 
rolstoel of met een blinddoek of met een koptelefoon, zul je dat later in je beleidsplannen 
niet snel vergeten. 
 
Ook een mijlpaal in onze geschiedenis was de Oprichting van Best On Wheels, 
voortgekomen uit het GPB, op initiatief van Ina Schottert. Inmiddels is dit een bloeiende 
stichting, waar veel Bestenaren in een scootmobiel graag een toertje mee gaan maken.  
 
Een andere mijlpaal was het meehelpen realiseren van de ringleiding (voor 
slechthorenden) in de Prinsenhof. We hebben daarvoor, via de Rabo Grote Clubactie, 
gelden binnengehaald en dit project mee kunnen ondersteunen. Nu nog de ringleiding in het 
gemeentehuis. 
 
Tot slot zijn we jaarlijks actief in de landelijke week van de Toegankelijkheid om plaatselijke 
situaties aan de orde te stellen. 
 
Reden voor een feestje? Ja, wel voor alle bereikte resultaten, vaak door taai volhouden. 
Nee, we zouden in 2019 overbodig geworden moeten zijn. 
We gaan toch maar door met ons werk, informeren en ondersteunen zodat iedereen mee 
kan doen in Best!  
 
 
 

 

 

 

 

 



In Memoriam 

 

27 november 2018 is Rein Gebuis op bijna 70-jarige leeftijd vrij plotseling overleden. We 
waren geschokt, allemaal hadden we graag met hem van doen. 

Via de Videoclub nam hij de opdracht aan om een film voor het GPB te maken. Dat ging 
heel goed, we hadden een goed contact en Rein begreep wat we wilden. Uiteindelijk zijn 
het daardoor drie mooie films geworden. Op het laatst wees hij mensen in een winkel of 
restaurant ook op problemen in de toegankelijkheid, dat was mooi! 

De laatste film “Een handicap, Hoezo?” hebben we ook in de Prinsenhof vertoond en wordt 
nog altijd in de hoogste klassen van de basisscholen gebruikt, omdat de film laat zien wat er 
allemaal wél mogelijk is met een beperking. 

Rein was een echte Bourgondiër en een levensgenieter. Hij hield van een geintje en wij ook 

Helaas. We wensen Marja en hun familie veel sterkte met het grote verlies van Rein. 

 

Namens het Bestuur van het GPB en het team scholenvoorlichting 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rein Gebuis 

 

 

 

 
 



Een van de kuikens uit nest GPB: Best on Wheels!  
(Ina Schottert) 
 
U hebt het al volop kunnen lezen: 2019 is een bijzonder jaar voor het GPB! Het platform 
viert het 25-jarig bestaan en mag met trots terugkijken op de vele wapenfeiten die dankzij 
het stug doorzetten van het bestuur tot stand zijn gekomen. Vele jaren heb ik zelf ook deel 
mogen uitmaken van het bestuur van het GPB en ik weet uit de eerste hand hoeveel werk 
er in de loop der jaren verricht is en dat altijd met tomeloze inzet van alle bestuursleden. 
Een felicitatie en een van harte gemeend compliment voor deze nijvere werkers zijn dan 
ook zeer op hun plaats. 
 
Een bijzonder ‘uitbroedsel’ van het platform is de scootmobielclub Best on Wheels. Eind 
2010 kwam het bestuur met het idee dat mensen met een scootmobiel het misschien wel 
gezellig zouden vinden met elkaar fijne tochten in de mooie omgeving van Best te maken. 
Bovendien zouden die tochten de scootmobilisten veel gezelligheid onderling kunnen geven 
en hun kring kunnen verbreden. 
 
Maar ja, wat komt daar allemaal bij kijken? Enige ontmoetingen en heel veel goede raad 
van de scootmobielclub ‘De blije rijders’ uit Oirschot verder ging in mei 2011 de eerste tocht 
onder de paraplu van het GPB van start. Het bleek een schot in de roos! Veel blije 
scootmobilisten stonden vol verwachting op het toen nog Raadhuisplein klaar om mee te 
mogen rijden. En dat enthousiasme duurt tot op heden voort! 
 
Na een jaar vond het bestuur van het GPB dat het kuiken het veilige nest wel kon verlaten 
en op eigen vleugels verder kon vliegen. Best on Wheels werd in 2012 een vereniging, los 
van het GPB. Maar dat betekende niet dat het GPB geen wakend oog op dit jong bleef 
houden. De voorzitter van het GPB, Frans Robers, bleef tot januari 2018 ook de voorzitter 
van Best on Wheels en ook Ina Schottert was vele jaren zowel secretaris van het platform 
als van de scootmobielclub.  
 
Het wakend oog is nu niet echt meer nodig, maar het GPB blijft de hoge vlucht van het 
voormalige kuiken met trots gadeslaan! 

Deelnemers en begeleid(st)ers van BOW 



Beste lezers (Kees Houter) 

 

In het bestuur van het GPB is afgesproken dat bestuursleden een bijdrage gaan leveren 
aan deze jubileumuitgave van onze nieuwsbrief. Een afspraak waar ik wat moeite mee heb 
omdat ik helemaal geen verhalenverteller ben.  
Maar laat ik mij eerst eens voorstellen: ik ben Kees Houter, getrouwd met Trude en vader 
van vier jongens. Wij, mijn vrouw en ik, komen uit Noord-Holland, hebben 18 jaar in 
Nieuwegein gewoond en sinds 1986 wonen wij in Best. Onze tweede zoon, Bart, heeft een 
stoornis in het autistisch spectrum en een lichte verstandelijke beperking. Toen zijn broers 
de deur uit gingen vond hij het tijd om ook te vertrekken. Samen met een ouder uit Oirschot 
hebben we een ouderinitiatief opgestart, resulterend in het tot stand krijgen van een woning 
met begeleiding voor 13 jongeren met een beperking in Oirschot, waar hij nu nog woont. 

Al vanaf het eerste teken dat Bart niet het gewone onderwijs zou kunnen volgen, ben ik mij 
in gaan zetten voor de belangenbehartiging van mensen met een beperking. Ik wilde en wil 
nog steeds op de eerste rij zitten om bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg uit de eerste hand 
te kunnen opmaken wat de eventuele gevolgen voor Bart zouden kunnen zijn. 
Dit betekende en betekent nog steeds deelname aan ouderverenigingen op scholen en 
zorgaanbieders. 
 
Ongeveer 15 jaar terug viel het mij op dat er in Best een Gehandicapten Platform Best 
actief was, maar dat geen mensen met een fysieke beperking deel uit maakten van dat 
bestuur. Ook begreep ik dat het GPB regelmatig overleg had met de wethouder. Ik vond dat 
ook de sector “mensen met een verstandelijke beperking” toegang moesten hebben tot 
overleg op bestuurlijk niveau in Best. De toenmalige wethouder stelde dat het verstandig 
zou zijn als alle mensen met een beperking door één partij zou worden vertegenwoordigd 
en dat ik contact moest opnemen met Yvonne van der Linden, beleidsmedewerkster van de 
gemeente. Niet lang daarna kreeg ik een uitnodiging van Charles Loots, toenmalig 
voorzitter van het GPB, om kennis te komen maken en strikte Yvonne mij om deel te nemen 
aan de commissie die een voorstel voor een bureau voor opvang van mensen met een 
zorgvraag body moest geven (het latere “Bestwijzer”). Zo belandde ik als vertegenwoordiger 
van de sector “mensen met een verstandelijke beperking” in het bestuur van het GPB en lid 
van de, inmiddels na 11 jaar opgeheven, Wmo adviesraad. 
 
Mijn eerste doelstelling als lid van het GPB was te ijveren om dagbesteding voor inwoners 
van Best van de grond te krijgen. Alle Bestenaren met een verstandelijke beperking gingen 
elke dag met busjes naar De Werf in Boxtel. Waarom niet lokaal iets van de grond proberen 
te krijgen? Inmiddels is dit verwezenlijkt: lunchroom Eeth en een winkel zijn nu in de 
Molenstraat gevestigd en draaien geweldig.  
 
Mijn huidige doelstelling is om ondersteuning te regelen voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking die met enige ondersteuning zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit 
is een regionaal probleem en krijgt nu uitwerking in Eindhoven. 
 
Ik vind deelname aan het bestuur van het GPB nog steeds een leuke bezigheid, waar ik mij 

enthousiast voor inzet, voornamelijk als 2e voorzitter/secretaris en het verzorgen van de 
agenda’s en notulen van de bestuursvergaderingen. 

 

 
 



Sammy (Marijke Smits) 

 
Jaap Bressers, onze Bestse sit-down-
comedian, wilde graag naar Biobest.  
Helaas zit je als rolstoelgebruiker 
vooroverhellend naast de rij stoelen, en dat is 
onaangenaam. Kees Zoontjes, bestuurslid 
van de Filmliga Best, hoorde van het 
probleem en bedacht Sammy.  
Nu kunnen ook rolstoelgebruikers horizontaal 
omhoog naar het scherm kijken. Je rijdt de 
Sammy op, de voorwieltjes haken achter de 
rand, rolstoel op de rem en klaar ben je!  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ik heb er al verschillende keren van mogen 
genieten: Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy!  
Je rijdt er ook snel weer af, achterwaarts, 
Sammy aan de kant en klaar is Kees! 
Dank je wel Kees! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vroeger was alles beter (Ilse Stamps) 

 
Je hoort mensen vaak zeggen: ”vroeger was alles beter”. Op het gebied van hulpmiddelen 
voor blinden en slechtzienden is dit zeker niet het geval. Op mijn 12de ging ik slechter zien 
en binnen korte tijd moest ik gebruik gaan maken van hulpmiddelen. Omdat dit in de jaren 
‘80 was, ging het om een loep om boeken te lezen en om een soort verrekijkertje om op het 
schoolbord te zien welke aantekeningen de leraar maakte. Dit bleek allemaal zo ontzettend 
langzaam te gaan; voordat ik met het kijkertje de juiste tekst op het bord had gevonden was 
het bord al zo vol geschreven dat de leraar tekst begon te wissen. Hierdoor had ik iedere 
keer maar de helft van alle aantekeningen. Gelukkig had ik een vriendin die dit begreep en 
sinds die tijd begon zij steeds alles voor te lezen zo gauw er iets op het bord werd 
geschreven. Op deze manier en door veel aantekeningen van medescholieren over te 
schrijven, heb ik mijn HAVO-diploma gehaald. Met dezelfde hulp, van nu een andere 
vriendin, en dezelfde hulpmiddelen heb ik ook nog een MBO-diploma behaald.  
 
Later toen ik slechter ging zien bleek de vergroting van de handloep die ik gebruikte niet 
meer genoeg te zijn. Ik kreeg toen een beeldschermloep. Dit is een groot apparaat met een 
beeldscherm. Onder het beeldscherm zit een Camara en daaronder een plateau waarop je 
een tekst, krant of boek legt. Via de Camara zie je de tekst vergroot op het beeldscherm. Dit 
apparaat heb ik veel gebruikt en gebruik ik nog wel eens om een formulier in te vullen, je 
kunt er namelijk ook onder schrijven. Het is alleen niet makkelijk mee te nemen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldschermloep 

 
In de laatste jaren is er enorm veel veranderd. Sinds de komst van de smartphone heb je 
eigenlijk altijd je hulpmiddelen bij je. En dan bedoel ik ook echt hulpmiddelen in het 
meervoud. Ik gebruik de telefoon ontzettend veel. In mijn geval een iPhone. Deze telefoon 
heeft namelijk standaard vergroting en een spraakfunctie. Alles wat je op een iPhone kunt 
zien kun je ook laten voorlezen. Internet, WhatsApp, Facebook en ga zo maar door.  
Verder zijn er allerlei apps die je leven makkelijker kunnen maken. Zo heb je een app voor 
gesproken boeken, een app waarmee je een foto van een tekst kunt maken en die 
vervolgens voor laten lezen en een app die ondertitels op tv kan voorlezen.  
Laatst waren we op een school met onze voorlichtingsgroep. Hier ontmoette ik een leerling 
die ook een visuele beperking had. Zij vertelde dat ze gebruik maakt van een iPad die 
gekoppeld is aan het digiboard op school. Zodat ze meteen alle aantekeningen van de 
leraar mee kan lezen. Wat ideaal zeg! 
 
Ook reizen is in de laatste jaren een stuk makkelijker geworden. Op dit moment kun je 
onderweg gebruik maken van apps voor openbaar vervoer en als je op een onbekende plek 



bent aangekomen kun je met de spraakfunctie ook navigatie gebruiken. In het verleden 
moest ik ter plekke uit zien te vinden hoe laat de trein ging en van welk perron. In de trein 
probeerde ik bij ieder station te kijken in welke plaats we waren aangekomen. Meestal ging 
de trein te snel om dit te kunnen zien en moest ik een medereiziger gaan zoeken om dit te 
vragen. Ik heb zelfs een keer gezocht naar een perron dat niet bleek te bestaan; ik had het 
cijfer verkeerd gelezen. Nu luister ik naar mijn telefoon en heb ik alle informatie bij de hand, 
zelfs als de trein is vertraagd of op een ander perron vertrekt. 
 
Als je in een gemiddelde treinwagon rondkijkt en iedereen alleen maar naar zijn telefoon 
ziet kijken, vraag ik me ook wel eens af of dat niet anders kan, maar voor mensen met een 
visuele beperking zijn de ontwikkelingen op het gebied van de smartphone een hele 
verbetering. Je hebt je telefoon toch meestal bij je en het kost zoveel minder energie. 
 

Blindengeleider lijnen op station



Nieuws Best Vooruit G-Voetbal (Fred Hermans) 
 
Beide G-teams zijn nog een paar wedstrijden verwijderd van het einde van de competitie, 
met name voor G2 wordt het uiterst spannend. Immers het team kán kampioen worden. 
Op zaterdag 1 juni wordt op het hoofdveld van Best Vooruit de finale Bekerfinale 
gehouden tussen de collega teams Braakhuizen G1 (Geldrop) en SVG G1 (Tilburg), 
aanvang 11.00 uur. 
 
Verder wordt op zaterdag 15 juni het KNVB Zuid 1 G-voetbaltoernooi bij Best Vooruit 
georganiseerd, waaraan maar liefst zo’n 20 teams aan zullen deelnemen. Het toernooi 
begint om 10 uur en zal rond 16 uur eindigen. De opening en de prijsuitreiking worden 
verzorgd door wethouder Rik Dijkhoff. 
 
G-voetbal is voor mensen met een beperking, zowel verstandelijk als lichamelijk.  
Best Vooruit heeft zich ook gespecialiseerd in begeleiding voor mensen met autisme, 
ADHD, ADD e.d. Best Vooruit richt zich niet alleen op Best maar heeft in deze ook een 
regionale functie.  

Fanatieke G-voetbal spelers



Presentatie Bedrijfsopdracht leerlingen Heerbeeck College (Fred 

Hermans) 
 
Toegankelijkheid PS-verkiezing: Best heeft het goed gedaan! 
 
In het kader van de jaarlijkse bedrijfsopdrachten, voor leerlingen HAVO 4, van het 
Heerbeeckcollege hebben een vijftal leerlingen de handschoen opgepakt in opdracht van 
GPB rond de verkiezingen Provinciale Staten de toegankelijkheid te onderzoek. 
Dinsdag 16 april hebben een vijftal leerlingen van het Heerbeeckcollege een presentatie 
gegeven over dit onderzoek.  
 
De voordracht vond plaats in de Raadszaal van de Gemeente Best, waarbij burgemeester 
Hans Ubachs, wethouder Wilma van de Rijt, verkiezingsambtenaar, bestuur 
Gehandicapten Platform Best en belangstellenden (waaronder enkele (burger) 
raadsleden). 
Op soepele wijze loodsten de vijf leerlingen, Clarissa Giesberts, Charlotte van der Laak, 
Iris Zwep, Joyce van Peperstraten, Ciske de Bresser de aanwezigen door hun 
bevindingen. Enerzijds hadden zij een studie gemaakt hoe de toegankelijkheid van de 
stemlokalen dienden te zijn, hoe dit geregeld was in landen zoals Zweden en Duitsland. 
Met de voorlopige resultaten van de voorstudie hebben zij overlegd met de Burgemeester, 
met vragen op welke wijze de Gemeente Best de toegankelijkheid heeft geborgd.  
Op basis van dit gesprek hebben de leerlingen dit opgenomen in hun verslag.  
Op de verkiezingsdag zelf hebben de leerlingen de stemlokalen bezocht en hebben 
geconstateerd dat, op enkele uitzonderingen na, de Gemeente Best de toegankelijkheid 
goed heeft geregeld. Punt van zorg was onder andere de voor rolstoel- en rollator- 
gebruikers moeilijk te nemen helling bij het stemlokaal in de Protestante Kerk. Ook de 
bewegwijzering naar het stemlokaal in de sporthal verdient aandacht. De drempel van 
stembureau de Vlinderhei was te hoog en zal voor de verkiezing van het Europees 
Parlement nog worden aangepast. 
Een sterke aanbeveling om een “stemmal” te gebruiken voor visueel beperkten viel in 
goede aarde bij het gemeentebestuur. Burgemeester Ubachs en Wethouder van de Rijt 
gaan zich er sterk voor maken. Helaas is de periode de aandachtspunten vóór de 
verkiezingen van het Europees Parlement te kort om dit nu al door te voeren.  
In de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen kunnen alle punten die de leerlingen 
hebben aangedragen gerealiseerd zijn.  
Op het voorstel van de begeleidende docente van het Heerbeeck College zal een 
vervolgopdracht rondom de TK-verkiezingen komen. Dit werd door Gemeente en GPB 
omarmd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen Heerbeeck met 
burgemeester Ubachs  



Situatie Achterom deel 2 (Anita van Hoof) 

 
In onze vorige nieuwsbrief is het nodige verteld over de noodzaak van een goede 
opstalmogelijkheid voor scootmobielen. We zijn samen met een aantal bewoners,  
de wethouder en Woonbedrijf rond de tafel gaan zitten. Het belang, de wensen en 
mogelijkheden zijn besproken.  
 
Wethouder Verrijt heeft daarna nog een gesprek gehad met de bestuurders van 
Woonbedrijf. Zij heeft hen weten te overtuigen van het belang van een goede 
opstalmogelijkheid voor scootmobielen.  
 
Woonbedrijf en de Gemeente Best zijn samen tot een oplossing gekomen.  
De financiering van de stalling is rond. Voor elke ingang komt een mogelijkheid om drie 
scootmobielen te stallen en op te laden. Hoe dit er precies uit komt te zien is ons nog niet 
helemaal duidelijk, omdat wij ook nog maar kort weten dat de stalling er komt.  
Natuurlijk kijken wij mee of de uitvoering naar behoren gebeurt. 
 
Maar dat wij blij zijn met deze ontwikkeling mag duidelijk zijn. 
Zo zie je maar. ... De aanhouder wint.  
We houden jullie op de hoogte.  
Wordt vervolgd. … 

Appartementen Achterom 
 

 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit de media 

 
www.iederin.nl / nieuws: 
- drie filmpjes: Deze gaan over inclusief onderwijs, gewoon (gelijk) en het nationale 
  zorgnummer. 
- 2 mei: 'Meer discriminatie op grond van handicap gemeld'. 
               In dit artikel worden praktijkvoorbeelden van discriminatie op grond van  
  handicap gemeld en de stappen die je kunt zetten om verhaal te halen. 
 
 
Dwarslaesie Magazine: 
Dit is het informatieve blad van de Dwarslaesie Organisatie Nederland.  
Het verschijnt vier keer per jaar en biedt nuttige en interessante informatie over diverse 
onderwerpen voor mensen met een dwarslaesie zoals: wonen, vrijetijdsbesteding, werk en 
inkomen, vakantie en relaties. 
Meer info kunt u vinden op www.dwarslaesiemagazine.nl. 
 
FES magazine: 
In dit magazine kunt u ervaringsverhalen lezen. Er staan tips in. Contactavonden. 
U kunt meer lezen op de website https://www.fesinfo.nl. 
 
Mocht er een thema zijn waar u wat meer over wilt weten, stuur dan een mail naar: 
secretariaat@gpbest.nl 
 

http://www.iederin.nl/
http://www.dwarslaesiemagazine.nl/
https://www.fesinfo.nl./
mailto:secretariaat@gpbest.nl


 


