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Oproep: met zebracheck op de bres voor de zebra?  
  

Het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel wil een bijdrage leveren aan de veilige 

mobiliteit van senioren met en zonder beperking. In de periode 2012 – 2013 gaat het om de 

senior als voetganger. Omdat het zebrapad lang niet altijd zo veilig is als het lijkt, ontwikkelt 

Blijf Veilig Mobiel de zebracheck: een checklist voor iedereen die knelpunten rond een zebra 

of een andere oversteekplaats wil aankaarten. 

Zij hebben daarbij uw hulp nodig! Heeft u ervaringen met zebra’s en andere oversteekplaatsen of kent u 

senioren die deze ervaringen hebben? Wat ziet u als de grootste knelpunten? Waar zouden ze aan 

moeten denken bij een zebracheck? 

Mail uw reactie naar info@blijfveiligmobiel.nl tot 1 september 2012. Met uw ervaringen gaan zij aan de 

slag zodat er dit najaar een zebracheck komt. 

Meer informatie 

Meer weten over de zebracheck? Kijk op www.blijfveiligmobiel.nl onder voetganger. 

Deelnemers Blijf Veilig Mobiel 

ANBO, ANWB, Fietsersbond, PCOB, VCP, samenwerkende Regionale Organen Verkeersveiligheid, Unie 

KBO, Veilig Verkeer Nederland, Viziris en de Werkgroep SeniOoren (voor senioren met een auditieve 

beperking). Het ministerie Infrastructuur en Milieu ondersteunt het samenwerkingsverband inhoudelijk en 

financieel.                                                                                 Bron: Nieuwsbrief VCP     

 

CG-Raad en Viziris: digitale dienstverlening gemeenten moet beter  

 

Digitale dienstverlening van gemeenten is nog steeds onder de maat. Dit blijkt uit onderzoek 

van de CG-Raad en Viziris. CG-Raad vindt dat nieuwe overheidswebsites aan het Waarmerk 

drempelvrij.nl moeten voldoen. 

De digitale dienstverlening van gemeenten is nog steeds onder de maat. Dit blijkt uit onderzoek van de 

CG-Raad en Viziris. Het onderzoek is in samenwerking met VCP uitgevoerd onder inwoners van 58 

willekeurige gemeenten. Van de deelnemers had 36% een beperking. Meer dan 50% van de deelnemers 

kon de gevraagde informatie op de website van zijn of haar gemeente niet raadplegen. 58% lukt het niet  
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om online een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. En dat terwijl  de meerderheid van de 

respondenten wel ervaring had met het gebruik van internet. De conclusie is dan ook dat de 

dienstverlening via het internet nog altijd te kort schiet.  

Opvallend was dat de respondenten bij de drie gemeenten in het onderzoek die in het bezit zijn van een 

Waarmerk drempelvrij.nl certificaat (Leiden, Breda en Den Haag) geen problemen hebben ondervonden 

bij zoeken of invullen van informatie. 

Vanwege de steeds verdergaande digitalisering van overheidsdiensten vindt de CG-Raad dit een zorgelijke 

zaak. Om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van overheidswebsites sterk te verbeteren, pleit de CG-

Raad ervoor om bij de bouw van elke nieuwe overheidswebsite, in het bijzonder die van gemeenten, het 

behalen van een Waarmerk drempelvrij.nl-certificaat verplicht te stellen. 

Bron: persbericht Digitale dienstverlening gemeenten nog steeds onder de maat 

 

Heeft u zelf problemen met toegankelijkheid binnen gebouwen of andere locaties in de gemeente 

Vlaardingen,dan mag u dat bij ons zeker melden. 

Samen zijn we altijd sterk. 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van voor de zomervakantie. Vanaf deze plaats willen wij 

u, ook namens het bestuur, een fijne vakantie toewensen 

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

 

 

 

 

 

STICHTINGSTICHTINGSTICHTINGSTICHTING    
VLAARDINGS OVERLEG REVALIDVLAARDINGS OVERLEG REVALIDVLAARDINGS OVERLEG REVALIDVLAARDINGS OVERLEG REVALIDAAAATITITITIEEEE 

Postbus 6037,  3130 DA Vlaardingen 
 
EmailadresEmailadresEmailadresEmailadres: info@stichtingvor.nl 
WebsiteWebsiteWebsiteWebsite: www.stichtingvor.nl 
    
VoorzitterVoorzitterVoorzitterVoorzitter: A. van den Bos     

Tel. 06-23379239 
 
 

   


