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Uit de Commissie Mobiliteit 
Terugblik op het tweede 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:  

• 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! 
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De maatregelen met betrekking tot CO-
VID-19 hebben ons ook in de tweede helft 
van dit jaar behoorlijk parten gespeeld. 
Vergaderingen werden fysiek, digitaal of 
zelfs hybride gehouden. Toch zijn we er 
ook nu weer in geslaagd om op een aantal 
thema’s mooie voortgang te boeken. 
 
Vervoer 
Na de zomervakantie had de commissie 
Mobiliteit een kennismakingsontmoeting 
met Bas de Boer, Statenlid voor Groen 
Links. Hij wilde geïnformeerd worden op 
het thema vervoer dat hij in de porte-
feuille heeft. Het werd een goed gesprek 
dat, als het aan ons ligt, in ieder geval een 
vervolg krijgt middels deelname aan Pra-
ten met de Staten op het moment dat de 
maatregelen rondom Corona weer voorbij 
zullen zijn.  

Wij gingen in november opnieuw in ge-
sprek met de directeur van Publiek Ver-
voer Groningen-Drenthe. We spraken op-
nieuw over de bevindingen rondom de in-
voering en het gebruik van de HUB taxi en 
bespraken de ontwikkeling waarbij steeds 
meer gewerkt wordt aan één vorm van 
vervoer. Een dergelijk optimaal model 
voor zowel OV als Publiek Vervoer heeft 
heel wat voeten in de aarde waar wij 
graag over meedenken.  
We bespraken ook het gegeven dat er 
toch enorm behoefte is om ondanks Co-
rona de gebruikersgroepen Publiek Ver-
voer weer nieuw leven in te blazen. Het 
overleg wordt gemist en belangrijk gevon-
den. In december zijn de eerste groepen 
weer bij elkaar geweest of werd aange-
kondigd dat dit in het nieuwe jaar weer zal 
gebeuren. 

In december werd de nieuwe website Pu-
bliek Vervoer gelanceerd en wij consta-
teerden dat nu ook het klachtenformulier 
sterk vereenvoudigd is en dus veel beter 
te gebruiken. Een mooi resultaat! 

 Een afvaardiging van onze commissie 
maakte kennis met het nieuwe Stadadvi-
seert, ofwel de Adviesraad Sociaal Do-
mein Groningen (ASDG). De ASDG staat 
open voor het betrekken van onze erva-
ringen op voor hen relevante thema’s. In 
2022 zullen we hier een concrete invulling 
aan geven.  Overigens kunnen we hier ook 
andere werkgroepen binnen zaVie bij be-
trekken en een kruisbestuiving realiseren.   

Het signaal dat het Dovenclubhuis zich on-
voldoende gehoord voelt hebben wij, in 
navolging van de werkgroep Toegankelijk 
Groningen Stad, eveneens opgepakt. In 
overleg met de penningmeester van het 
Dovenclubhuis is ook door ons bij de di-
rectie Publiek Vervoer Groningen-Drenthe 
en bij de gebruikersgroep Groningen Stad 
extra aandacht gevraagd voor het geluid 
vanuit deze doelgroep.  

Ook bij het Consumenten Platform OV 
sluiten wij met regelmaat aan voor over-
leg over en aandacht voor de belangen 
van zowel de ouderen als de mensen met 
een beperking. Dit overleg heeft in het af-
gelopen half jaar digitaal plaatsgevonden. 
Aan de orde kwamen het reizen per bank-
pas i.p.v. met de OV kaart. Niet iedereen 
heeft een bankpas, dus daar moet aan-
dacht voor zijn. Ook het omroepen van de 
haltes via het geluidssysteem in de bus is 
besproken. Een belangrijk thema voor 
mensen met een zichtbeperking. 

 
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.   
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Een overleg met alle werkgroepen in de 
provincie was in de tweede helft van dit 
jaar nog niet fysiek mogelijk. Daarom heb-
ben we ons eerst gericht op  de inventari-
satie van mensen die actief zijn op dit 
thema in die gemeenten waar nog geen 
actieve werkgroep is aangesteld. We wil-
len proberen om samen met deze mensen 
een begin te maken met het overleg in 
provinciaal brede vorm in 2022. 

De Werkgroep Toegankelijk Groningen 
(Stad) presenteerde na de zomervakantie 
de informatie waaier Welkom bij…. die in 
de Stad verspreidt is onder de onderne-
mers, winkeliers en horecalocaties. Deze 
bijzonder handige waaier geeft heldere 
tips in hoe mensen met een beperking te  
benaderen en misverstanden te voorko-
men. Een prachtige bijdrage aan de sociale 
toegankelijkheid! Er werd bovendien een 
belangrijke bijdrage geleverd aan o.a. de 
mobiliteitsvisie van de gemeente Gronin-
gen.  

De Werkgroep Toegankelijk Eemsdelta  
stond  centraal tijdens een van de 
themabijeenkomsten van zaVie in 
november. Er was een brede 
vertegenwoordiging van deelnemers en 
spelers uit de gemeente Eemsdelta die 
samen de schouders willen zetten onder 
het voortzetten van deze werkgroep in de 
nieuwe gemeente. Een goed begin is het 
halve werk! 
 
De Werkgroep Toegankelijk Hogeland 
probeert nieuwe vorm te geven aan haar 
bestaan. Mathieu van Etten en Reina de 
Lange (gehandicaptenplatform Winsum) 
zijn de enige overgebleven actieve leden. 
Gekeken wordt of we met de gemeente 
samen kunnen overleggen om te komen 
tot een nieuwe volwaardige werkgroep. 
 
De Werkgroep Toegankelijk 
Westerkwartier is volop aan de slag in 
haar gemeente. Wij hebben dit jaar weinig 

contact gehad als gevolg van de corona 
perikelen. We hopen dit volgend jaar weer 
op te pakken in de vorm van het brede 
provinciale werkgroepen overleg. 

Platform Toegankelijk Groningen.nl 
Op 8 oktober jl. vond de officiële aftrap 
plaats van de werkzaamheden voor het 
Platform Toegankelijk Groningen.nl. In 
aanwezigheid van gedeputeerde Tjeerd 
van Dekken ondertekenden Insiders, 
Marketing Groningen en zaVie de 
samenwerkingsovereenkomst. De eerste 
werksessies hebben al plaatsgevonden en 
de database wordt momenteel gebouwd. 
De werkgroep gaat nu volop aan de slag 
met het werven van vrijwilligers voor de 
nieuwe werkgroep Toegankelijkheid. 
 

De verkiezingen 
De gemeenteraadsverkiezingen en met 
name de toegankelijkheid daarvan was in 
de tweede helft van dit jaar een belangrijk 
aandachtspunt. Onderling Sterk ging hier-
over in gesprek met de gemeente Gronin-
gen en zal tijdens de verkiezingen als 
Prokkelduo aanwezig zijn. De voorberei-
dingen hiervoor zijn in volle gang! 

 
Omgevingswet 
Op 11 oktober organiseerden wij de 
Academie Zorgbelang met als thema de 
Omgevingswet. Ton Hoekstra, adviseur 
van Groninger Dorpen op dit onderwerp, 
nam ons mee in de ontwikkelingen van 
deze bijzondere wet. De invoering ervan is 
opnieuw uitgesteld naar de zomer van 
2022, maar heeft nog al wat 
consequenties voor de veranderende rol 
van participatie door 
belangenverenigingen. Er ontstond een 
levendige discussie onder de verschillende 
deelnemers. We gaan deze bijeenkomst 
zeker nog weer organiseren in het nieuwe 
jaar! 
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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. Het spreekt voor 
zich dat Corona hier ook in de tweede 
helft van dit jaar een belemmerende 
factor had.  
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! 
Het Platform Pouwer organiseerde een 
webinar in het thema Ouderenparticipa-
tie en de gemeenteraadsverkiezingen. 
Opvallend in dit webinar was de roep om 
de terugkeer van de menselijke maat in 
onze samenleving en de noodzaak om ons 
bewust te zijn van de ander. We doen het 
samen! 

 
Bijeenkomsten 
Op 14 september vond de bijeenkomst 
plaats in het kader van 5 jaar VN verdrag 
voor de rechten van de mensen met een 
beperking. Vooruitlopend hierop 
organiseerden wij al vanaf juni dit jaar 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 werd het publiek 
gevraagd de ervaringen met de thema’s 
uit dit verdrag met ons te delen. Dit 
laatste kwam nog onvoldoende uit de verf. 
Tijdens de bijeenkomst ontvingen we een 
groot aantal mensen vanuit de politiek, 
gemeenten, belangenverenigingen en 
belangstellenden. De spreker Jan Troost 
nam ons mee in de wereld van de politiek 
en hoe belangrijk het is dat de mensen 
met een beperking meer zichtbaar 
worden in de samenleving. Alleen dan 

krijgen we dingen voor elkaar en krijgen 
we meer begrip voor elkaars behoeften. 
We kijken met veel plezier terug op de 
bijeenkomst, die ook met veel 
belangstelling gevolgd is door VN-
ambassadeurs uit het land waarvan 
verschillenden dit idee meenamen naar de 
eigen politiek en leefomgeving.  
 
Onderling Sterk heeft in de tweede helft 
van het jaar een begin gemaakt met de 
organisatie van het Festival Samen Sterker. 
Met dit festival, dat in februari of maart 
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  
©Commissie Mobiliteit, december 2021 
 
Schweitzerlaan 4 
9728 NP Groningen 
050 571 3999
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