
ACTIVITEITEN PLATFORM GEHANDICAPTEN STICHTSE VECHT 

 

juli 2019 Brief dorpsraden, wijkcommissies etc. i.v.m. samenwerking 

15 juli 2019 Brief van afkeuring t.a.v. stopzetten compliment voor mantelzorgers in het sociaal 
domein wordt geplaatst in de media. 

09 juli 2019 Inspreken in Gemeentelijke raadsvergadering om te pleiten de transcriptie voor 
doven en slechthorenden in te voeren. 

08 juli 2019 Vergadering Platform in Boom en Bosch 

04 juli 2019 2e melding over moeilijke toegankelijkheid begraafplaats Breukelen. 

04 juli 2019 In gesprek met wethoudster Hetty Veneklaas in Boom en Bosch met als onderwerp 
knelpunten in het sociaal domein. o.a. Afschaffing mantelzorgcompliment. 

04 juli 2019 4e melding belemmering door kliko’s in de wijk de Eendracht. 

juni 2019 Aanpassingen Raadszaal 

juni 2019 a. Verzoeken voor advies van Gemeente, SGP, Adviesraad sociaal domein 
behandeld over de transcriptie voor slechthorende en doven. 

b. Intensief contact met de WMO beleidsadviseur van de Gemeente SV over het 
toekennen van invalidenparkeerkaarten, keuringen en handhaving daarvan. 

c. Vragen van het  CDA over punt a, b, c vermeld onder april/mei besproken met 
fractieafgevaardigde. 

d. 18 juni overleg met de griffier van SV  over de transcriptie. 

13-04-2019  Inspectie invalidenparkeerplaats Huyck Aertsenstraat   

april/mei 
2019 

Meldingen geplaatst over: 
a. Illegaal bezetten van algemene invalidenparkeerplaatsen en gebrekkige 

handhaving in SV 
b. De moeilijke toegankelijkheid van de begraafplaats op het Zandpad in 

Breukelen. 
c. De moeilijke begaanbaarheid van de trottoirs in de Eendracht in Breukelen 

door de opstelling van kliko’s, tuinzakken en auto’s.  

10-04-2019  Evaluatie Horecavisie en toekomst Platform. Nadere kennismaking met Cor Maan.  

02 en 03 april 
2019  

Inspreken bij de Raad over de gepresenteerde Horecavisie  

01-04-2019  Vergadering Platform  

28 en 29 
maart 2019  

Onderzoek naar toegankelijkheid horeca gelegenheden in Maarssen-Centrum, 
Breukelen-Centrum en Loenen a/d Vecht centrum  

maart 2019  Gesprek met Silvia Cox van Welzijn SV  

18-02-2019  Bezoek en inspraak Veiligheidsavond in Nifterlake College in Maarssen  

04-02-2019  Overleg met seniorenraad in de Meander.  

14-01-2019  Vergadering DB Platform  

26-11-2018  Bezoek bij fractie CDA en het verzoek om meer aandacht aan de kwetsbare 
mensen te geven. En contact met Platform te nemen bij voorbereidende plannen 
van de Gemeente.  

22-10-2018  Schriftelijke reactie van PGSV aan de WMO adviesraad op de matrix: Regionale 
koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen.  

04-09-2018  Inloop Boom en Bosch over herstructurering Hazeslinger en bouwplan Aldi.  

02-09-2018  Reactie op de evaluatienota’s adviesraad sociaal domein door Platform 
Gehandicapten.  



01-09-2018  Schriftelijke reactie van PGSV aan de adviesraad sociaal domein op de nota Positief 
Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht.  

30-08-2018  Gesprek in Maarssen met adviesraad sociaal domein.  

28-08-2018 Bezoek Inloop over Brug in Brugstraat in Boom en Bosch. Gesprek met wethouder 
Klomps.  

19-07-2018  Gesprek met Rick Koops en Kees-Jan Arens over inrichting (invalide) 
parkeerplaatsen rond ‘t Heycop en de Angstel.  

26-06-2018  Evaluatie verkiezingen met Mustafa in Boom en Bosch  

07-06-2018  Bezoek met hr. Salekory in Loenen bij heer Haarman over de kliko en tuinzak 
standplaatsen.  

04-06-2018  Advisering mevr. Urbanova (projectleider en architect vast goed SV)over de 
aanpassingen in de nieuwe Raadszaal.  

14-05-2018  Vergadering Platform  

26-04-2018  Bezwaar verstuurd tegen de uitgewerkte plannen voor herinrichting speeltuinen 
Stichtse Vecht  

24-04-2018  Overleg op locatie voor ’t Heycop met Gerda Emke, Koops (gemeente) en John over 
parkeergelegenheid hulpdiensten.  

23-04-2018  Project School op Wielen bij RGS Broklede  

14-04-2018  Bezoek bij de fam. Salekory in de Bernhardstraat over hun klachten  over de kliko’s 
en tuinzakken.  

03-04-2018  Bezoek aan Amerpoort en overleg met Bernadette van Heeswijk over  
Gezondheidsbeleid voor verstandelijk gehandicapten en beschermd wonen.  

21-03-2018  Brief naar de Gemeentelijke beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling) met 
het verzoek het Platform meer te betrekken in de voorbereiding bij voorgenomen 
plannen in Stichtse vecht, waarin mensen met een beperking ook geraakt worden.  

12-03-2018  Vergadering Platform  

15-03-2018  PowerPoint presentatie aan voorzitters van alle kieslocaties in SV  

08-03-2018  Bezoek Inspiratiesessie Adviesraad Sociaal Domein SV  

maart en  
april  

Meerdere inloopsessies bezocht t.a.v. reconstructie alle speeltuinen in SV. Contact 
met Peter Andersen.  

22-02-2018  Overleg Boom en Bosch met Mustafa (gemeente) over de verkiezingen  

22-02-2018  22-02-2018 Overleg over presentatie aan voorzitters stemlokalen met Mustafa in 
Boom en Bosch.  

05-02-2018  Vergadering Platform  

01-02-2018  Inspectie stemlokalen in Stichtse vecht o.l.v. Mustafa (beleidsmedewerker 
verkiezingen)  

02-10-2017  Bezoek beursvloer  

19-07-2017  Gesprek en opname met RTV Stichtse Vecht in Maarssen  

12-07-2017  Reactie op rapport Maatschappelijke opvang en beschermd wonen u16 aan 
adviesraad sociaal domein.  

 


