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Uit de Commissie Mobiliteit 
Terugblik op het eerste half jaar van 2021 

 
 

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); 

• Jo Leeuwen (Ouderenvervoer); 
 
Vanuit Zorgbelang wordt ondersteuning 
geboden door Carin van de Wal en Rosalie 
Visser. 
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Het spreekt voor zich dat ook in dit eerste 
halfjaar de maatregelen met betrekking 
tot COVID-19 ons behoorlijk parten heb-
ben gespeeld. Alle vergaderingen vonden 
digitaal plaats en ook gesprekken met der-
den gingen via een ZOOM of Teams over-
leg. Desondanks zijn er ook nu weer 
mooie resultaten geboekt. 
 
Vervoer 
In de eerste maanden van het jaar hebben 
we vooral ingezet op de communicatie 
van de voorschriften voor het gebruik van 
het Publiek Vervoer. De medische mond-
kapjes waren niet voor iedereen makkelijk 
verkrijgbaar en de voorschriften verschil-
den per vervoerder of gemeente aanzien-
lijk. Niet de vervoerder bepaalt of een reis 
noodzakelijk is, maar de reiziger zelf.  Een 
ander belangrijk thema was de verstren-
geling die ontstaat tussen het Publiek Ver-
voer en het Openbaar Vervoer . Wij gin-
gen in gesprek met de directeur van Pu-
bliek Vervoer Groningen-Drenthe over de 
bevindingen rondom de invoering en het 
gebruik van de HUB taxi. We hadden een 
bijzonder constructief overleg dat we 
vanaf nu twee keer per jaar zullen vervol-
gen om zo tot een optimale uitwisseling 
van informatie en ervaring te kunnen ko-
men.  

Omdat we zelf ook proactief moeten zijn 
en in de gaten moeten houden welke on-
derwerpen er op de Politieke Agenda ko-
men hebben we ons aangesloten bij Stad-
adviseert. Het orgaan dat door de ge-
meente geraadpleegd wordt als de me-
ning van de gebruiker ertoe doet. Wij pra-
ten hier graag een woordje mee.   

Het thema politiek actief zijn kreeg met 
de verkiezingen een nieuwe impuls. Een 
aantal van onze commissieleden staat in-
middels op de wachtlijst voor de cursus 
die de gemeente Groningen in dit kader 
verzorgt. Ook lieten we ons informeren tij-
dens de bijeenkomst Politiek Actief met 

een Beperking die door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken werd georganiseerd.  

 
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 vijf 
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.   

In het voorjaar van 2021 organiseerden 
we in dit kader een breed overleg waar le-
den van werkgroepen toegankelijk Gronin-
gen, Eemsdelta, Het Hogeland, Wester-
kwartier en Midden-Groningen met elkaar 
aan tafel zaten en ervaring en kennis uit-
wisselden. Het overleg maakte duidelijk 
dat alle werkgroepen tegen een aantal de-
zelfde obstakels oplopen. Aanpassing van 
het bestaande bouwbesluit lijkt noodza-
kelijk, maar vraagt een lange adem. Het 
tweede thema dat nadrukkelijk benoemd 
werd door de werkgroepen is de digitale 
toegankelijkheid. Op dit laatste onder-
werp is ook nog een wereld te winnen.  

De Werkgroep Toegankelijk Groningen 
(Stad) is het gelukt om een officiële status 
te verwerven binnen het gemeentelijk ap-
paraat. De werkgroep wordt op de web-
site van de gemeente vermeld en de sa-
menwerkingsovereenkomst is getekend. 
De nieuwe visie Mobiliteit van de ge-
meente is maar één van de onderwerpen 
waarop de werkgroep actief meedenkt en 
stuurt. 

De Werkgroep Toegankelijk Delfzijl- Het 
Hogeland was nauw betrokken bij het 
recent opgeleverde Marconi project 
waarbij aanvullend aan de dijkverzwaring 
ook een recreatiestrand is aangelegd en 
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de opgang en toiletten toegankelijk 
gemaakt zijn. Het was een fijne 
samenwerking die zijn vruchten heeft 
afgeworpen. Natuurlijk verliep niet alles 
even soepel. De gemeentelijke herindeling 
veroorzaakte hier en daar behoorlijke 
onduidelijkheid, maar de bereidheid om 
samen tot een goede oplossing te komen 
is er en dat is doorgaans al het halve werk. 
 
De Werkgroep Toegankelijk 
Westerkwartier is na de gemeentelijke 
herindeling goed in gesprek met de 
gemeente en komt samen tot een opzet 
en een plan waarin de samenwerking 
vorm krijgt en het platform de 
werkzaamheden kan uitvoeren. 

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. De samenwerking is inmiddels 
zover gevorderd dat op 8 oktober a.s. de 
formele ondertekening van de benodigde 
documenten zal plaatsvinden onder het 
toeziend oog van de Gedeputeerde Tjeerd 
van Dekken. Na de zomervakantie starten 
de eerste werkzaamheden en gaan we ook 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een 
bijdrage willen leveren aan dit bijzondere 
project.  
 

Omgevingswet 
De invoering van de nu al veel besproken 
omgevingswet laat nog even op zich 
wachten en is vooralsnog uitgesteld tot 
begin 2022. Wij gebruiken de tijd die dit 

met zich meebrengt om vooraf nog beter 
geïnformeerd te worden op dit onderwerp 
en vast te stellen wat dit betekent voor 
belangenverenigingen en betrokkenen die 
nu aan de voorkant van een project al 
‘erbij’ moeten zijn om gehoord te kunnen 
worden. In de gemeente Groningen was 
de werkgroep Toegankelijkheid al 
betrokken bij een pilot Omgevingswet. We 
delen de bevindingen. 
 

Sociaal Isolement 
Ook dit thema is een van de 
aandachtspunten van de commissie. Begin 
dit jaar hebben we een idee gelanceerd 
voor het opzetten van een Positieve 
Gezondheid Carrousel. Er zijn al talrijke 
initiatieven in onze provincie actief die 
zich inzetten op het verminderen van 
eenzaamheid. Het lijkt ons een goed idee 
om mensen kennis te laten nemen van de 
initiatieven die zich in de eigen omgeving 
afspelen en zo de drempel ernaartoe te 
verlagen. Het spreekt voor zich dat Corona 
hier een belemmerende factor was. Maar 
naar het zich nu laat aanzien zal dit 
onderwerp in de tweede helft van dit jaar 
weer opnieuw onder de aandacht 
gebracht worden. 
Heeft u belangstelling voor het thema 
Positieve Gezondheid of het verminderen 
van het gevoel van eenzaamheid of sociaal 
isolement, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen. Wij denken graag met u 
mee! 

 
Bijeenkomsten 
Op 14 september a.s. vindt  de 
bijeenkomst plaats in het kader van 5 jaar 
VN verdrag voor de rechten van de 
mensen met een beperking. 
Vooruitlopend hierop organiseerden wij 
rondom de datum 14 juni een grote 
Publiekscampagne onder de titel Is er iets 
te vieren? Meer dan 300 posters stonden 
op ruim 100 locaties in Stad en Ommeland 
en via ons forum Zorgbelangrijk.nl wordt 
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het publiek gevraagd de ervaringen met 
de thema’s uit dit verdrag met ons te 
delen. Ook het spel dat wij onder de 
gelijknamige titel uitbrachten is nog 
verkrijgbaar en krijgt een plekje in de 
bijeenkomst in september. Met het spel 
op tafel gaan we graag het gesprek aan 
met de Colleges van Burgemeesters en 
Wethouders en de Raadsleden uit onze 
provincie, de VN Ambassadeurs  en 
overige belangstellenden. 
De RIVM maatregelen bepalen vooralsnog 
hoeveel mensen we in de bijeenkomst 
kunnen ontvangen, dus houd hiervoor 
onze berichtgeving op de website en social 
media in de gaten. 

 
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.  
 
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  
©Commissie Mobiliteit, juli 2021 
 
Schweitzerlaan 4 
9728 NP Groningen 
050 571 3999 
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