
Uit de commissie Mobiliteit, oktober 2020 1 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de Commissie Mobiliteit 
Terugblik op het eerste half jaar van 2020 

 
 

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:  

• Fred Postema (PCOB/KBO); 

• Arnolda Messchendorp (zaVie); 

• Bert Zwart (OOGvereniging); 

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

• Dirkje Tuik (bestuurslid zaVie en lid 
Werkgroep Toegankelijkheid Delfzijl); 

• Maria Dirks (Steunpunt Onderling 
Sterk - provincie Groningen); 

• Sietze Jonker (bestuurslid GROS en 
aanspreekpunt Mobiliteit); 

• vacature (Platform Toegankelijk Wes-
terkwartier). 

 
Vanuit Zorgbelang wordt ondersteuning 
geboden door Carin van de Wal en An-
dries Kroese. 
 
 

 
  



Uit de commissie Mobiliteit, oktober 2020 2 

 

Vervoer 
Binnen de spelregels voor het Wmo-ver-
voer maken wij ons al geruime tijd hard 
voor het gelijkstellen van de 25 kilometer 
norm in alle 12 gemeenten van de provin-
cie Groningen. Dit voor een goede aanslui-
ting op het Valys-vervoer 

De gemeente Oldambt heeft besloten het 
collegevoorstel voor de aanpassing van de 
Wmo-spelregels naar 25 kilometer goed 
te keuren. Dit gebeurde in samenhang 
met maatregelen die ervoor zorgen dat 
ook gewenste bezuinigingen kunnen wor-
den gerealiseerd. Invoering van de maat-
regel wordt begin 2021 verwacht.  

Bij de gemeente Midden-Groningen is 
nog geen ruimte gevonden om binnen de 
voorgestelde bezuinigingen het aantal ki-
lometers op te hogen naar 25. Uiteraard 
blijven wij hierover met elkaar in gesprek. 

De aanpassing van de spelregels Wmo- 
vervoer in Groningen Stad die eind 2019 
werden geïntroduceerd, hebben geleid tot 
een gemeenteraadsvergadering begin 
maart van dit jaar. Hier is door meerdere 
partijen het woord gevoerd en gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid tot inspraak. 
Ook de Commissie Mobiliteit heeft offici-
eel bezwaar aangetekend tegen deze aan-
passingen. Dit resulteerde in een overleg 
met de gemeente dat in het derde kwar-
taal zal plaatsvinden. 

 
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 
drie werkgroepen toegankelijkheid die 
binnen de provincie Groningen actief zijn. 
Ons streven hierbij is een dergelijke werk-
groep op te richten in alle twaalf gemeen-
ten die onze provincie rijk is. 

Daarnaast werken we aan een bredere be-
kendheid van de website van het platform 
Toegankelijk Groningen.nl. 

De Werkgroep Toegankelijk Groningen 
Stad is het gelukt om een officiële status 
te verwerven binnen het gemeentelijk ap-
paraat. Dit biedt goede mogelijkheden 
voor een nog betere samenwerking met 
positieve resultaten. 

De Werkgroep Toegankelijk Delfzijl  
is voortvarend aan de slag gegaan en 
wordt door de gemeente met regelmaat al 
vanaf de tekentafel betrokken bij nieuwe 
projecten. Een goede zaak!  
De werkgroep heeft in de afgelopen 
maanden, vooruitlopend op de 
gemeentelijke herindeling, contacten 
gelegd met de werkgroep op dit terrein in 
Appingedam om zo alvast een mogelijke 
samenwerking te verkennen. 

De Werkgroep Toegankelijk 
Westerkwartier krijgt na de recente 
herindeling steeds meer gestalte. In 
gesprek met de beleidsambtenaren en de 
verantwoordelijk wethouder hoopt men 
de juiste vorm te vinden waarmee binnen 
de gemeentelijke structuur gewerkt kan 
worden aan een optimale toegankelijkheid 
in de breedste zin van het woord. 

Platform Toegankelijk Groningen.nl 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt 
aan een mogelijke samenwerking tussen 
het Platform Toegankelijk Groningen.nl  en 
Marketing Groningen. Beide organisaties 
zijn zich bewust van de toenemende 
aandacht voor toegankelijkheid. Zij zijn 
voornemens de handen ineen te slaan en 
samen op te trekken in een nieuw in te 
richten platform dat zowel onder de 
website van Marketing Groningen als 
onder het vertrouwde adres 
toegankelijkgroningen.nl kan worden 
benaderd. We hopen dat dit lukt! 
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Omgevingswet 
De invoering van de nu al veel besproken 
omgevingswet laat nog even op zich 
wachten en is vooralsnog uitgesteld tot 
begin 2021. We hebben al wel een 
informatiebijeenkomst bijgewoond waarin 
uitleg gegeven werd over de nieuwe wet.  
In de toekomst wordt de rol van 
belangenorganisaties aan de voorkant van 
een project belangrijk. Het is goed om hier 
nu alvast over na te denken zodat we 
straks goed op de nieuwe situatie zijn 
voorbereid.  
Zorgbelang Groningen organiseert jaarlijks 
een aantal ‘Academie-bijeenkomsten’. Als 
het aan ons ligt staat er in het nieuwe jaar 
een Zorgbelang Academie over dit thema 
op het programma. Heeft u interesse voor 
een bijeenkomst over de Omgevingswet, 
laat ons dat nu alvast weten! 
 

Bijeenkomsten 
De Zorgbelang Academie in het teken van 
het thema Toegankelijkheid had een 
tweede inspiratiesessie op 2 juni. 
Vanwege COVID-19 vond deze digitaal 
plaats . Ook deze academie leverde veel 
positieve reacties op. Daarom organiseren 
we op 6 oktober 2020 een derde 
inspiratiesessie ‘Hoe toegankelijk is uw 
gemeente?’.  
De geplande seniorenconferentie en de 
bijeenkomst in het kader van het VN 
verdrag voor de rechten van de mensen 
met een beperking zijn vanwege COVID-19 
niet doorgegaan.  Wij hopen hier voor het 
einde van het jaar alsnog mee aan de slag 
te kunnen. Mogelijk dat we voor de 
invulling kijken naar een opzet die 
samenhangt met het concept Positieve 
Gezondheid. 
Heeft u hier ideeën over of voor, aarzel 
dan niet om ons dit te laten weten! 

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 
  06-3619 54 58.  
 
Of kijkt u op onze websites:  
https://www.sphv.nl/  
https://zavie.nl/  
https://www.zorgbelang-groningen.nl/  
https://www.zorgbelang-
groningen.nl/partners  
https://www.kbo-pcob.nl/ 
http://www.toegankelijk-groningen.nl/ 
https://www.zorgbelang-
groningen.nl/academie-zorgbelang/  
 
 

 
 
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is gemaakt door Carin 
van de Wal van Zorgbelang Groningen. 
©Commissie Mobiliteit, oktober 2020 
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