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Rolstoeltennis TV Holy plan 2013/2014
Na drie jaar moeten wij vaststellen dat het nationale rolstoel ranglijsttoernooi niet het gewenste resultaat
heeft opgeleverd, n.l. het realiseren van een grote groep rolstoeltennissers bij TV Holy. Dit jaar was de
belangstelling dusdanig laag, dat wij het toernooi één week voor aanvang hebben moeten annuleren. Wij
hebben het besluit genomen om niet meer dit toernooi te organiseren, maar om op andere wijze ons doel
trachten te bereiken.
Het doel is ongewijzigd n.l. het opbouwen/ontwikkelen van een groep (20 – 30 personen)
rolstoeltennissers met een lichamelijke of geestelijke beperking. Wel willen wij het gebied uitbreiden van
Vlaardingen naar Schiedam en Maassluis.
De nieuwe groep willen wij in maart 2014 uitnodigen voor een introductieperiode van 10 weken. Deze
introductieperiode is geheel gratis en zal gehouden worden in het Sportcentrum te Vlaardingen. Dag en
tijd zullen nader worden bepaald, maar moeten wel in de informatie aan de mogelijke kandidaten worden
opgenomen.
Na deze introductieperiode moeten de deelnemers beslissen of ze willen doorgaan of niet.
Indien zij willen doorgaan dan moeten ze tegen gereduceerde kosten lid worden van TV Holy.
Zelf moeten zij een racket aanschaffen en over rolstoelen moeten wij nog beslissen.
Het is de bedoeling dat na de introductieperiode buiten wordt gespeeld. Aangezien de banen bij TV Holy
het eerste jaar niet geschikt zijn moeten wij uitwijken naar een andere locatie. Dit is tennispark van Vliet
te Schiedam.
Indien er vragen zijn kan contact worden opgenomen met:
Henk Jansen 010-4743063 henk.jansen@tip.nl
Bron: Nieuwsbrief TV Holy
Nieuwe rolstoelen bij het belevingspad in het Nationaal Park de Hoge Veluwe
Bij het belevingspad in het Nationaal Park de Hoge Veluwe, dat op 5 oktober jl in gebruikt werd genomen
(zie het bericht daarover) zijn inmiddels ook drie ‘witte’ rolstoelen geplaatst voor mensen die slecht ter
been zijn en zelf niet in een rolstoel zitten.
Het Park beschikte al over 1.800 Witte Fietsen en 50 Witte Sleeën. De Witte Rolstoelen zijn een mooie
aanvulling op dit ‘Witte’ assortiment. Ze zijn gratis te gebruiken, maar dienen wel vooraf gereserveerd te
worden.
Dit kan via de website www.hogeveluwe.nl. De rolstoel kan na reservering worden opgehaald bij de
fietsen-herstelplaats in het centrum van het Park. Hier starten ook de Belevingsroute en het
Landschappenpad. Het Park beschikt overigens ook over gratis rolstoelfietsen voor mensen met een
beperking.
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De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zegt in zijn advies over wonen en zorg
dat langer zelfstandig wonen niet vanzelf gaat. Als zorg- en welzijnsorganisaties en
woningcorporaties goed zouden samenwerken, dan stelt dat mensen met een zorgvraag in staat om regie
over hun eigen leven te houden. Echter, de samenwerking in de domeinen wonen, zorg en welzijn staat
onder druk. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Langer
zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn’ over de gevolgen voor de woningmarkt van
de hervormingen van de langdurige zorg.
Knelpunten hervorming langdurige zorg
De raad constateert dat de hervormingen van de langdurige zorg goed aansluiten op de autonome
maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig willen wonen, met regie over hun eigen leven. In
algemene zin bieden de hervormingen, nu en op de lange termijn, dan ook kansen om mensen met
beperkingen in de eigen buurt te laten wonen, om mensen met een zorgbehoefte hun woonwensen te
laten realiseren en om het marktaanbod van nieuwe woon- en dienstverleningsconcepten te vergroten.
Op de korte termijn doet zich echter een aantal knelpunten voor. Zo is er sprake van een toenemend
verschil, zowel kwantitatief als kwalitatief, tussen vraag en aanbod van verzorgd wonen. Vooral kwetsbare
groepen kunnen hierdoor de komende jaren in de knel komen. De omvang van het probleem kan
regionaal en lokaal erg verschillen. Daarom is lokale inventarisatie van de woning- en
voorzieningenbehoefte vereist. De verantwoordelijkheid voor het vinden van oplossingen ligt niet bij een
partij. Gemeenten moeten de regie nemen om met partijen in de regio naar oplossingen te zoeken.
Weinig flexibel
Door
de hervormingen van de zorg neemt het aantal mensen dat in een instelling wordt verzorgd versneld af,
terwijl de behoefte aan zorg aan huis versneld groeit. De economische crisis en het woon- en zorgakkoord
maken veel marktpartijen beducht om de investeringen te doen die nodig zijn om deze veranderingen op
te vangen. Bovendien zien toezichthouders er steeds strenger op toe dat organisaties met een woon-,
zorg- of welzijnstaak zich beperken tot hun kerntaak. Dit gaat ten koste van de samenwerking tussen
deze organisaties, terwijl dat juist hard nodig is. De druk die de hervormingen op deze organisaties legt,
kan leiden tot het vooropstellen van het eigenbelang en het maken van kortetermijnbeslissingen, die tot
kapitaalvernietiging op de langere termijn kunnen leiden. De raad vindt dit een onwenselijke situatie.
Visie ontbreekt
De
raad adviseert het kabinet daarom om partijen meer ruimte te bieden, zowel beleidsmatig als financieel,
om samenwerking tussen de domeinen aan te gaan. Om het aanbod beter aan te laten sluiten op de
behoeften van zorgvragers, vindt de raad het noodzakelijk dat ook in de intramurale zorgverlening de
woonkosten en de zorgkosten apart worden afgerekend. De huidige ondoorzichtige kostenstructuur leidt
tot een one-size-fits-all voor de kamers in zorginstellingen en belemmert de keuzevrijheid van mensen.
De raad beveelt aan om een heldere visie over wonen, zorg en welzijn uit te werken voor de komende
tien tot vijftien jaar, waarin het eindpunt van de transitie helder wordt verwoord en de route daarheen
wordt aangegeven. Gezamenlijk biedt dit ruimte en duidelijkheid aan partijen om met elkaar een
langetermijnstrategie voor het zorgvastgoed en voor het kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan
specifieke woningen te ontwikkelen en hierin te investeren.
De raad stelt voor om zorgvastgoedeigenaren de mogelijkheid te bieden om binnen twee jaar een
transitieplan op te stellen, waarin de tijdsplanning van de transformatie van het vastgoed wordt
vastgelegd. Als deze transitie met minder maatschappelijke kosten kan worden gerealiseerd door in de
uitvoering te kiezen voor een meer geleidelijk tijdpad, moeten het Rijk en gemeenten daarvoor ruimte
bieden. Hiermee kunnen de knelpunten van de hervormingen worden verminderd.
Bron: Nieuwsbrief Aandacht voor Iedereen van Ieder(in)
Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl
Tot de volgende nieuwsbrief!
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