
Nieuwsbrief 13e jaargang nr. 52-Februari 2015  Pagina 1 
Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie 

V R 
VLAARDINGS OVERLEG REVALIDATIE 

 
                   Februari 2015  

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- De invalidenparkeerkaart 

- Uw rechten bij taxivervoer 

- Participatiewet 

Vlaardingen          Zuid-Holland 

Gehandicaptenparkeerplaats: 

Betalen:                      Nee 

Maximum tijd:            Max. 3 uur 

 Betaalde parkeerplaatsen: 

Betalen:                      Nee 

Maximum tijd:             Max. 3 uur 

Bijzonderheden:                                                                                                                                         
Betaald parkeren voor houders van een Europese 
gehandicaptenkaart  
Voor mensen in het bezit van een Europese 
gehandicaptenparkeerkaart gelden in de gemeente Vlaardingen de volgende regels:  
- U kunt parkeren op parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor gehandicapten, maar ook op 
andere parkeerplaatsen. 
- U parkeert maximaal drie uur gratis als u naast uw gehandicaptenparkeerkaart (voorzijde 
van de kaart goed zichtbaar) de blauwe parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit 
plaatst. 
- Let op: in de parkeergarage bent u wel parkeergeld verschuldigd. 
Voor de overige parkeerregels raadpleegt u de informatiefolder -Hoe, wanneer en waar te 
gebruiken- die u bij uw Gehandicaptenparkeerkaart krijgt of belt u (010) 248 4000. 

 Evt. website gemeente over het parkeerbeleid: 

http://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Parkeren_en_verkeer/Parkeren_voor_gehandicapten 

Bron: Gehancaptenparkeerkaart.nl 
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Hulpmiddelen moeten mee in taxi 

Taxichauffeurs moeten hulpmiddelen zoals een hulphond, een rollator of zuurstofflessen 
meenemen in hun taxi. Staatssecretaris Mansveld van Openbaar Vervoer gaat dit per wet 
regelen. Ieder(in) en de Oogvereniging zijn hier verheugd over. Wel zien de organisaties nog 
enkele knelpunten in de uitvoering.  

De staatssecretaris wijzigt hiervoor het Besluit Personenvervoer 2000. Zij heeft belanghebbenden gevraagd 
een reactie te geven op de voorgenomen wetswijziging. Ieder(in) en de Oogvereniging hebben dat in een 
brief gedaan. 

Aanbieden alternatief  
In de regeling staat dat chauffeurs die allergisch of fobisch (bang) zijn voor honden, een passagier met een 
hulphond wel mogen weigeren. Daar hebben wij uiteraard begrip voor, maar in de regeling staat niet wat 
er in zo’n geval verder moet gebeuren. 

Om te voorkomen dat de passagier in zo’n geval helemaal niet vervoerd wordt, pleiten wij er nadrukkelijk 
voor om in de regeling de verplichting op te nemen dat als een chauffeur een hulphond om die reden 
weigert, de vervoerder in dat geval (binnen redelijke tijd) een alternatief moet aanbieden. 

Onduidelijk 
De regeling noemt  een aantal voorbeelden van hulpmiddelen: honden, rollators, zuurstofflessen. Ook staat 
in de regeling dat hulpmiddelen die te groot zijn niet meegenomen hoeven te worden. Hetzelfde geldt voor 
hulpmiddelen die beschadigingen aan de auto kunnen veroorzaken. 

Beide criteria zijn lastig te definiëren en kunnen discussie opleveren met de chauffeur. Om dit te 
voorkomen vragen wij de staatssecretaris deze criteria beter te omschrijven. Bijvoorbeeld: een hulpmiddel 
is alleen te groot als het daadwerkelijk op geen enkele wijze in de auto past.  
Bron: Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 

 

Participatiewet                                                                                                             
Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. De bijstand, sociale werkvoorziening en de nieuwe 
Wajong zijn onderdeel van deze nieuwe regeling. De Participatiewet moet ertoe leiden dat veel meer 
mensen met een arbeidshandicap aan het werk gaan in reguliere banen. Om dit te bereiken zijn er met 
werkgevers afspraken gemaakt over jaarlijkse baangaranties. 

De Participatiewet geeft gemeenten een centrale rol. Werknemers en werkgevers moeten bij gemeenten 
aankloppen voor de noodzakelijke  instrumenten en voorzieningen. De Wajong is voortaan alleen nog 
toegankelijk voor mensen die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn.                                                            
Bron: Iederin.nl 

Meer nieuws lees u in de volgende nieuws brief van april 2015 Namens het bestuur, 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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