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In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- Hoe toegankelijk is jouw gemeente? 

- Belastingheffing moet menselijker worden 

 

Enige tijd geleden hebben Willem Borsboom en Willem van der Hoek een  
test uitgevoerd met een scootmobiel in het Unilevergebouw in Vlaardingen. 
Dit is op verzoek gedaan om te kijken of het goed toegankelijkheid is voor  
de komende vaccinatie die men daar wil gaan uitvoeren. 
Wij hopen voor vele Vlaardingers dat de test negatief uitpakt maar voor ons 
was  het zeker positief. 
Het V.O.R. werd vriendelijk bedankt voor hun inzet. 
 
Er kwamen vele klachten bij Willem van der Hoek binnen over het kruispunt  
Utrechtlaan/Baarnhoeve over een te hoge heg die het uitzicht naar links  
belemmerde en zo gevaar opleverde voor scootmobielrijders. 
Na overleg met een opzichter van de gemeente Vlaardingen zal zeker  
naar een oplossing worden gezocht. 

 

 
 
 Die oplossing is er gekomen. Na werkzaamheden van de groenploeg van 
Stroomopwaarts is de situatie beter geworden. 
Zo ziet u wat Stichting V.O.R. zichtbaar doet in Vlaardingen en natuurlijk vele  
andere obstakels weet op te lossen. 
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Hoe toegankelijk is jouw gemeente? 
 
Deze week is de Verkiezing voor de Meest Toegankelijke gemeente geopend. Hoe staat het met de 
toegankelijkheid in jouw gemeente? 
 
De verkiezing gaat over meer dan de fysieke omgeving. Het gaat ook over de mogelijkheden voor 
toegankelijk onderwijs, passend werk, de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, vrijetijdsbesteding en 
vervoer. Iedereen in Nederland moet mee kunnen doen en daarom doen ook alle gemeenten automatisch 
mee aan de verkiezing. Iedereen in Nederland kan meebepalen welke gemeente de winnaar wordt. 

Gemeenten toegankelijk voor iedereen                                                                                                               
Het is 5 jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap door Nederland is geratificeerd. Het verdrag verplicht 
overheden zich ervoor in te spannen dat mensen met een beperking of chronische ziekte gelijkwaardig 
kunnen meedoen. Gemeenten hebben hier een belangrijke rol in en zijn hard bezig. Maar er is nog veel 
werk aan de winkel voordat alle gemeenten goed genoeg ingericht zijn voor mensen die bijvoorbeeld doof 
of blind zijn, in een rolstoel zitten, hersenletsel of een andere beperking hebben. Deze verkiezing is 
bedoeld om gemeenten te stimuleren bezig te gaan en blijven met toegankelijkheid voor iedereen. 

 

 
 
Belastingheffing moet menselijker worden 
 
Niet alleen bij toeslagen maar ook bij belastingzaken lopen veel burgers vast en worden dan onheus 
behandeld. Met steun van de volledige Kamer heeft Pieter Omtzigt daarom vorig jaar een motie ingediend. 
Daarin wordt gevraagd te onderzoeken hoe de rechtsbescherming van burgers in belastingzaken kan 
worden verbeterd. Dit onderzoek is onlangs verschenen. Het laat zien dat het belastingsysteem de 
menselijke realiteit vaak uit het oog verliest. Met veel ellende tot gevolg, ook voor mensen met een 
beperking. En dus pleiten de onderzoekers voor “belastingheffing met oog voor de menselijke maat”. 
Bron: Iederin.nl 
 
Wij hopen dat u de coronatijd goed zult doorstaan. 
Namens het bestuur van Stichting V.O.R.   

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van juli/augustus 2021. Wij wensen u, 
namens het bestuur, veel leesplezier toe.                                                                                                                                   
Willem van der Hoek en Ronald Brouwer.  

Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl                                                                                                                                              
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