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Voorwoord  

Zo Gewoon, Gewoon Zo! 

 

 
Vrijwel iedere partij die professioneel te maken heeft met mensen met een beperking - of 

dat nu bijvoorbeeld een gemeente, een vervoerder of een gezondheidsinstelling is – is 

inmiddels bekend met het in 2016 door Nederland geratificeerde VN Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap. Dat verdrag noodzaakt elk bedrijf, elke 

gemeente en elke instelling te waarborgen dat die mens met een beperking ook 

daadwerkelijk meetelt. Zij hebben recht op zelfstandig wonen, reizen, sporten, werken 

e.d., met niet méér beperkingen dan die welke strikt noodzakelijk voortvloeien uit hun 

(fysieke of psychische) beperking. 

Veel bedrijven en instellingen hebben niet professioneel van doen met de mens met een 

beperking, maar hebben hen feitelijk toch als bezoeker of benutter van hun diensten. 

Denk aan het theater, de horeca, het voetbalstadion e.d.  

De VGR merkt dat de professionele partij (zoals hiervoor bedoeld) al moeite heeft om het 

VN verdrag in de praktijk betekenis te doen krijgen. Voor de niet-professionele partij 

geldt dat nog veel meer. Wij zien daar in Rotterdam (veel) te veel voorbeelden van. 

Onwil is daarbij niet het probleem, onbekendheid vaak wel. Zo zal een willekeurig 

restaurant niet snel uit zichzelf denken aan allerlei voorzieningen om de toegankelijkheid 

van het bedrijf voor de Rotterdammer met een beperking te verzekeren. Zij moet daar 

op gewezen worden. Gebeurt dat, dan is er veelal bereidheid om de noodzakelijke 

aanpassingen door te voeren. Is er toch sprake van enigerlei mate van onwil, dan is er 

‘de wet’ om die aanpassingen toch doorgevoerd te krijgen. 

De VGR gaat uit van de goede wil van iedere Rotterdammer. Ondersteuning is echter van 

belang en die kan de VGR als geen ander bieden! Wij hebben de kennis en kunde in huis 

om (nogmaals: vaak onbedoelde en onbekende) tekortkomingen in de toegankelijkheid 

te signaleren en advies te geven over de benodigde aanpassingen. Daarmee is 

uiteindelijk iedereen gediend. De gemeente, het bedrijf of de instelling heeft er baat bij 

en de Rotterdammer met een beperking verdient het! 

Kortom: een toegankelijk Rotterdam? Dat hoort gewoon zo! 

 

Nardy Desloover 

voorzitter 
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1. Toegankelijkheid: toets en advies in 2017 

Toets op toegankelijkheid door de VGR 

In 2016 is de VGR begonnen met het aanbieden van de zogenoemde toets op 

toegankelijkheid. Getoetst wordt de algehele toegankelijkheid van gebouwen, van 

informatie en communicatie, rekening houdend met alle typen beperkingen.  

Omdat organisaties en ondernemers geacht worden vanaf 1 januari 2017 te werken aan 

deze algehele toegankelijkheid, dient wel duidelijk te zijn hoe het met de 

toegankelijkheid is gesteld en op welke wijze die verbeterd kan worden. De VGR heeft 

een toegankelijkheids-toets ontwikkeld, waarmee de toegankelijkheid van binnen- en 

buitenruimten in beeld wordt gebracht. 

 

Een adviseur toegankelijkheid of een team, bestaande uit een van de VGR-adviseurs en 

enkele geselecteerde ervaringsdeskundigen, voert de toets op locatie uit. De toets is 

onder andere gebaseerd op de richtlijnen in het Handboek voor Toegankelijkheid, de 

richtlijnen Toegankelijkheid Indoor sportaccommodaties, aangevuld met de expertise van 

de adviseurs. 

Het VGR-team beoordeelt de toegankelijkheid voor mensen met een motorische, visuele, 

auditieve en verstandelijke beperking. 

De uitkomst van de toets wordt in een rapport aan de opdrachtgever gestuurd. Eventuele 

adviezen ter verbetering van de toegankelijkheid zijn daarin opgenomen. De adviezen 

worden uitgebracht met in achtneming van redelijkheid en billijkheid van wat verwacht 

kan worden van een organisatie. Indien wordt voldaan aan eisen en normen van de 

toegankelijkheid, rekening houdend met redelijkheid en billijkheid, wordt het VGR 

toegankelijkheidsvignet uitgereikt. 

 

Locaties waar de toegankelijkheid is getoetst in 2017 

 De Doelen 

Het rapport met de bevindingen en adviezen is naar De Doelen gestuurd. 
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 SS Rotterdam 

Het rapport met de bevindingen en adviezen is naar het SS Rotterdam gestuurd. 

 Woning Stichting Nieuw Thuis Rotterdam 

Deze stichting zocht een huis voor een vluchtelingengezin met een gehandicapt 

kind. De VGR bekeek de woning en gaf adviezen om het huis geschikt te maken. 

 Nieuwe kantoor Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan de Westersingel 

De nieuwe vestigingsplaats voor het kantoor van de MRDH is sinds 30 oktober 

2017 Rotterdam. De MRDH vond het heel belangrijk dat het nieuwe pand aan de 

Westersingel goed toegankelijk zou zijn. De VGR keek al tijdens de 

verbouwingsfase mee. De adviezen zijn goed uitgevoerd. 

De MRDH nam het VGR certificaat in december 2017 in ontvangst. 

 Diverse sportaccommodaties: 

vanuit het project ‘Toegankelijkheid gemeentelijke sportaccommodaties’ is in 

2014 € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeente om 

sportaccommodaties aan te passen aan de ‘Richtlijnen toegankelijke indoor 

sportaccommodaties’.  

Naast de 19 gemeentelijke sportaccommodaties konden ook overige 

sportaccommodaties een beroep doen op dit budget om hun sportaccommodatie 

toegankelijk(er) te maken voor mensen met een beperking. Voor het verkrijgen 

van deze subsidie is het advies van de VGR noodzakelijk voor de verenigingen.   

De VGR schouwt, rapporteert en adviseert de gemeente over de toegankelijkheid 

en de aanpassingen van de sportaccommodaties van sportverenigingen. 

 

In 2017 is bij een aanzienlijk aantal gemeentelijke sportaccommodaties bekeken 

of de in 2014 geadviseerde aanpassingen op een goede manier zijn uitgevoerd en 

of de sportaccommodaties inmiddels goed toegankelijk zijn. Van de overige 

sportaccommodaties van verenigingen adviseerde de VGR in 2017 de volgende 

complexen: 

- Rotterdamse Rugbyclub 

- Stichting Roeivalidatie 

- Zeilvereniging De Maas 

- Tennisvereniging Deuce Again 

 Hotel Port, aan de Pieter de Hoochweg 

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid toetste 

de VGR dit hotel. Door enkele kleine 

aanpassingen, werd dit hotel daarna goed 

toegankelijk bevonden en kon ook hier het VGR-

certificaat uitgereikt worden. 

        

 

 

 Doofvriendelijkheid Maritiem Museum 

Met een club dove en slechthorende mensen (grotendeels vanuit onze lid-

organisatie Swedoro) werd in juni de doofvriendelijkheid van het Maritiem 

Museum getoetst.  

Het rapport met de bevindingen en adviezen is naar het museum gestuurd. 

 Stembureaus tijdens Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.  

Eind 2016 werd met behulp van de VGR-achterban de toegankelijkheid van de 

Rotterdamse stembureaus bekeken. De adviezen ter verbetering waren in maart 

2017 nog niet ten volle doorgevoerd. De gemeente gaf aan dat het vanwege de 

beperkte tijd niet mogelijk was alle aanbevelingen door te voeren. Tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bekijken we de toegankelijkheid weer.   
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Locaties waar is geadviseerd over toegankelijkheid in de tekenfase 

 Rijndam Revalidatiecentrum 

Rijndam Revalidatiecentrum gaat verbouwen en vroeg de VGR al in de tekenfase 

mee te kijken naar de verbouwingsplannen met het oog op de toegankelijkheid 

van het gebouw. 

 Huis op Zuid 

Ook in de tekenfase van het Huis op Zuid keek de VGR mee met het oog op 

toegankelijkheid. Huis op Zuid op de Kop van Zuid is een multifunctioneel gebouw 

met zwembad, sporthal, winkels, basisschool en ca 24 appartementen. 

 Voor het Zwemcentrum Rotterdam en andere sportaccommodaties adviseerde de 

VGR op verzoek van de architect of de gemeente Rotterdam vanaf de tekeningen 

en op locatie. 

 

 

2. Collectieve belangenbehartiging 

Volwaardig burgerschap  

De deelname van mensen met een beperking aan de maatschappij is het doel bij de 

activiteiten van de VGR. Aan de hand van signalering, gevraagd en ongevraagd 

schouwen, meldpuntfunctie, klachtenbundeling etc. stelt de VGR ongewenste situaties 

vast en adviseert zij verbeteringen aan private (bv. horeca) en publieke organisaties (bv. 

gemeente). De VGR vindt het belangrijk haar rol als collectieve belangenbehartiger te 

blijven uitvoeren, ondanks dat hiermee niet altijd inkomsten gegenereerd worden. 

 

Algemene signalen 

Het afgelopen jaar zijn 81 signalen van burgers ontvangen waarbij zij aangeven 

beperkingen te ondervinden om maatschappelijk optimaal te functioneren en deel te 

nemen aan het maatschappelijk leven.   

Driekwart van de kwesties had betrekking op het openbaar vervoer, 12,5 % had te 

maken met parkeren voor mensen met een beperking. Overige kwesties betroffen WMO 

en doelgroepenvervoer. 

 

Wat hebben we gedaan aan collectieve belangenbehartiging 

Vervoer 

Om deel te kunnen nemen aan het leven buiten hun eigen woning, is toegankelijk 

(openbaar) vervoer voor mensen met een beperking heel belangrijk. Als 

belangenbehartiger heeft de VGR gestructureerd overleg met RET; binnen de MRDH heeft 

de VGR vertegenwoordiging in het consumenten adviesorgaan Metrocov. 

Met vervoerder Trevvel zijn de eerste contacten gelegd om in de toekomst te komen tot 

een gestructureerd overleg over het zgn. doelgroepenvervoer van mensen met een 

beperking.   

 

1. RET 

De samenwerking tussen VGR en RET vindt gestructureerd plaats op basis van een 

samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn de vier onderdelen advies, overleg, audits ter 

plaatse en bijzondere projecten opgenomen. Jaarlijks wordt op basis van een projectplan 

aan die vier onderdelen inhoud gegeven. Doel is om het openbaar vervoer voor mensen 

met een beperking te verbeteren door middel van signalering en advisering. In 2017 

vond vier maal het reguliere openbaar vervoersoverleg plaats. De VGR adviseert actief en 

reactief over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Het afgelopen jaar zijn 59 

reacties van gebruikers met een beperking ontvangen. 
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Onderstaande problemen zijn ingebracht tijdens het RET-VGR overleg en zijn of worden 

aangepakt door de RET: 

- advisering over onder andere het aanbrengen van geleidelijnen op nieuwe  

 stations, noppenmarkering, het versneld aanbrengen en uitvoeren van 

ontbrekende geleidelijnen; 

- overleg over niet functionerende uitschuifplaten in de bus, brede toegangspoortjes  

 bij metrostation die niet open kunnen, het opheffen van buslijnen. 

-   Een situatie waarbij de trams zo halteert, dat de tram precies met de deuren, 

waar de rolstoelgebruikers zich moeten opstellen, stopt voor een boom.  

- Reis informatie borden, Drispalen met onjuiste informatie, etc. 

 

Verdere activiteiten t.b.v. van de RET in 2017: 

 

Schouwen van onder andere metrohaltes 

Delfshaven, Oostplein, Dijkzigt, Centraal 

Station, Nieuwe Binnenweg / Mathenesserlaan, 

Zaagmolenbrug, Spartastadion; 

 

Bijzondere projecten waren de 

vervoersaanpassingen op de in uitvoering 

zijnde Hoekse lijn, de reclamecampagne in 

trams en bussen tijdens de Week van de  

Toegankelijkheid. Dit betrof een algehele 

bewustwordingscampagne voor alle  

burgers in Rotterdam.  

 

 

  

 

2. MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)  

De MRDH is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten. Zij beoordeelt de 

plannen van de RET en stelt vast of deze voor financiering in aanmerking komen. 

Dat kan zijn het inbrengen van nieuwe buslijnen, het opheffen van bestaande 

lijnen, ov tariefstellingen van de OV-chipcard en het financieren van aanvullende 

projecten ten gunste van aanpassingen voor mensen met een visuele beperking.  

 

3. Metrocov (Platform Reizigersbelangen)  

Dit is een consumenten adviesorgaan voor de MRDH. In dit overleg zorgt de VGR 

ervoor dat de belangen van mensen met een beperking binnen het openbaar 

vervoer van de metropoolregio veilig gesteld worden. Ook dit jaar is door VGR, via 

het Metrocov, gepleit voor een juiste uitvoering van de bestaande richtlijnen 

inzake de toegankelijkheid voor reizigers met een functie beperking. Een 

voorbeeld hiervan is een te korte tramhalte, waarbij in de uitvoering de minimale 

lengte van 30 meter niet wordt gehaald. 

 

4. Hoekse Lijn 

De realisatie van de Hoekse Lijn laat langer op zich wachten dan gepland. De VGR 

is het afgelopen jaar verschillende keren geconsulteerd om te beoordelen of de 

aanpassingen tijdelijk vervoer, voor zover mogelijk, aansluiten op de behoefte van 

mensen met een beperking. Verdere advisering heeft plaatsgevonden over de 

perrons van de Hoekse Lijn zodat mensen met een beperking zelfstandig kunnen 

reizen. 

 

5. RMC 

In 2017 heeft de VGR constructief geadviseerd en meegedacht tijdens het 

volledige proces van aanbesteding in het doelgroepenvervoer. 
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6. Ervaringstour MRDH 17 oktober 

Medewerkers van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) ervoeren aan 

den lijve hoe het is om met een beperking in het openbaar vervoer te reizen.  
 

 

Buitenruimte  

 

1.    Overleg Parkeervoorzieningen 

Twee maal per jaar voert de VGR overleg met de gemeentelijke dienst 

Parkeervoorzieningen over parkeercasuïstiek voor mensen met een beperking. 

Binnengekomen signalen worden besproken in dit overleg. 

 

2 In maart 2017 viel een hoogbejaarde blinde mevrouw in het trapgat van 

metrostation Delfshaven, omdat bovenaan de toegang van het station de 

waarschuwingsmarkering ontbrak. Nadat de VGR in een brief aan de toenmalige 

wethouder Pex Langenberg uitvoerig uiteenzette dat de gemeente, als 

beheerder van de openbare ruimten, nalatig was, werd de VGR voor overleg 

uitgenodigd. 

Afgesproken werd dat vóór het eind 2017 alle metrostations, waarvan de  

trappen zijn gelegen aan de bestrating van de openbare buitenruimten, voorzien 

moesten zijn van de vereiste noppenmarkeringen.  

 

3 Over het onderwerp ‘stalling scootmobielen in de buitenruimte’ dacht de VGR 

mee in het onderzoek van Veldwerk, met ambtenaren MO, WMO, Buitenruimte 

en een leverancier van scootmobielen. 

 

4 De VGR heeft adviezen gegeven voor herinrichting van de Coolsingel. In dit 

project wordt de voetgangers en fietsers meer ruimte toegemeten, wat ten 

koste gaat van autorijstroken. De VGR ontving een aanvraag voor het leveren 

van de laatst vigerende richtlijnen met betrekking tot het realiseren van 

aanpassingen voor mensen met een visuele beperking. De aanpassingen 

hebben betrekking op de bereikbaarheid van tram- en metrohaltes en 

voetgangeroversteekplaatsen. 

 

5 Op stap met politici 

Op 6 maart ging een aantal Rotterdamse politici op stap door het centrum van 

Rotterdam met ervaringsdeskundigen van de VGR. Zij konden ervaren hoe het 

is om met een beperking een weg te moeten vinden in de stad. OPEN 

Rotterdam filmde deze tour. Het 

filmpje is te zien op de website van 

de VGR. 
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Sport en Vrije tijd 

1. Adviesgroep Sport voor mensen met een beperking. 

De VGR neemt deel aan de adviesgroep ‘Sport voor mensen met een beperking’. 

Deze adviesgroep adviseert de gemeente ten behoeve van het beleid voor 

sporters met een beperking.   

 

2. Project ‘Sporten met een beperking’ voor sporters van 18+ 

In 2012 heeft de VGR voor het eerst van het FondsDBL een bedrag van 

€100.000,- ontvangen voor de contributie en vervoerskosten voor sporters met 

een beperking van 18 jaar en ouder met een kleine beurs. Daarna is ieder jaar 

opnieuw de aanvraag gehonoreerd door het FondsDBL. De VGR zette zich in 2017 

wederom in voor voortzetting van dit project. In 2017 hebben 106 Rotterdammers 

en 5 Schiedammers met een beperking een vergoeding ontvangen middels dit 

project. Het project zal in 2018 voortgezet worden. 

 

3. Naar aanleiding van de tweede prijs voor Rotterdam van de Europese Access City 

Award was er vanuit Breda interesse voor de Rotterdamse activiteiten op het 

gebied van toegankelijkheid. Bredase belangenbehartigers gingen in februari in 

gesprek met Rotterdamse ambtenaren in Sportcentrum West. De VGR was erbij 

en toonde ter plaatse voorbeelden van toegankelijkheid en ontoegankelijkheid.    

 

4. Elektrische strandrolstoelen Hoek van Holland 

In 2017 vonden gesprekken plaats in Hoek van 

Holland. De VGR is op zoek naar een instantie die 

de verhuur van de nog aan te schaffen elektrische 

strandrolstoelen op het strand van Hoek van 

Holland voor zijn rekening kan nemen. In 2018 

kan begonnen worden met de fondsenwerving 

voor de strandrolstoelen. Bij zusterorganisatie 

Voorall in Den Haag bekeken we hoe zij het 

aangepakt hebben om elektrische strandrolstoelen 

te verwerven. 

 

 

 

 

5. Café Wilskracht (in het kader van Week van de Toegankelijkheid) 

Op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland schouwde de VGR met een aantal 

ervaringsdeskundigen café Wilskracht bij station Rotterdam Alexander. Soms is 

een locatie met enkele simpele ingrepen al een stuk toegankelijker te maken: een 

vergrote menukaart en een oprijplaat bij de entree.  
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3. Rondom VGR  

VGR - ambassadeursnetwerk 

Door het wegvallen van de gemeentelijke subsidie en daardoor van menskracht en 

middelen is de VGR tot haar grote spijt nauwelijks meer in staat haar ambassadeurs op 

wijkniveau steun te bieden. De VGR is derhalve uitermate dankbaar dat 

belangenbehartigers op wijkniveau de VGR nog steeds van informatie voorzien over wat 

er op wijkniveau verbeterd kan worden. Door die informatie te bundelen  en 

bespreekbaar te maken in overkoepelende overleg met bijvoorbeeld RET, Metrocov, 

MRDH, doelgroepenvervoer, taxi’s en Parkeervoorzieningen kan van verschillende kanten 

druk worden uitgeoefend om gewenste verbeteringen te realiseren. Veel ambassadeurs 

doen actief mee aan het schouwen. Van bijvoorbeeld de mate van toegankelijkheid van 

de stembureaus, de informatievoorziening in bus, tram en metro en de toegankelijkheid 

en bereikbaarheid van de gehandicaptenparkeerplaatsen.  Zij dragen er allen aan bij dat 

een  representatief beeld van de toegankelijkheid in Rotterdam en omgeving gegeven 

kan worden.  Ambassadeurs zijn en blijven ‘de oren en de ogen’ in de wijken van 

Rotterdam om de signalen te verzamelen van obstakels waar mensen met een beperking 

in hun dagelijks leven mee worden geconfronteerd. Ook de wensen over verbeteringen 

en aanpassingen worden gehoord en aan de orde gesteld. 

Ambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen, die meestal ook actief zijn als 

belangenbehartiger in hun eigen gebied. Onderling wordt informatie en kennis gedeeld. 

Het afgelopen jaar hebben we wederom  gemerkt dat het ook voor de lokale wijk 

belangenbehartigers steeds lastiger wordt voldoende menskracht te vinden om de 

belangen van mensen met een beperking te kunnen dienen. Ondanks het feit dat we heel 

weinig tot niks kunnen terugdoen in ondersteuning zijn we heel blij met de support uit de 

achterban. Heel hartelijk dank hiervoor. 

Mensen met een motorische beperking, mensen die doof of slechtziend zijn en mensen 

die laaggeletterd zijn of verstandelijk beperkt, hebben behoefte aan voorzieningen die 

hun beperking zoveel mogelijk vermindert, waardoor deelnemen aan de maatschappij 

mogelijk wordt en blijft. Mensen met een beperking blijven het prettig vinden dat zij zelf 

worden gehoord en  dat zij geen object van onderzoek door anderen worden: “Praat met 

mij, niet over mij!” 
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VGR organisatie 

 

Bestuur 

Voorzitter: Nardy Desloover                                                                                                                     

Secretaris: Jan Poot                                                                                                                       

Penningmeester: Diederik Ipenburg                                                                                                                                      

Bestuursleden: Lia Schop en Alie Visscher (t/m augustus 2017) 

 

Het bestuur is een meewerkend bestuur. Enkele bestuursleden participeren naast de 

bestuurstaken in overlegvormen in de stad: adviesgroep Sport voor mensen met een 

beperking,  Programma Langer Thuis (stalling scootmobiel), IDEM, Iederin, 

Oogvereniging regio Rijnmond, RET-VGR-overleg, RTC/RMC, Metrocov (consumenten 

adviesorgaan van Metropoolregio Rotterdam Den Haag). 

 

Tevens nemen enkele bestuursleden regelmatig de rol op zich van 

accountbeheerder/projectleider van een project, voeren zij als adviseur toegankelijkheid 

de toets op toegankelijkheid uit van een gebouw of buitenruimte en geven zij advies op 

het gebied van toegankelijkheid, ook in de tekenfase van projecten.         

 

Team 

Het team van de VGR bestaat uit een bureaucoördinator voor 20 uur per week en het 

bestuur van de VGR. Ondersteuning wordt geboden door zeven vrijwillige medewerkers 

op het terrein van website, redactie artikelen, vervoer en projectondersteuning.  

 

Adres:  

Rode Kruisgebouw (1e verdieping) aan de Leeuwenstraat 9-11, 3011 AL Rotterdam / 

010-4113318  www.vgr-rotterdam.nl  

 

 
foto: entree Rode Kruisgebouw 

  

http://www.vgr-rotterdam.nl/
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4. Samenvatting VGR nu en in de toekomst  

 

Het doel en bestaansrecht van de VGR is er voor te zorgen dat mensen met een 

beperking als ieder ander kunnen deelnemen aan de samenleving; waar nodig met 

speciale voorzieningen. 

 

De middelen die de VGR hiervoor inzet zijn: 

- De ervaringskennis van mensen met een beperking. Zij kunnen als geen ander 

aangeven waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Die ervaringskennis 

wordt door de VGR gebundeld tot bruikbare algemene (beleids-)informatie voor 

o.a. vervoerders, MKB, sport- en culturele organisaties en op verzoek aan de 

gemeente en de politiek.  De VGR kan zo invloed uitoefenen om voorzieningen 

toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.  

- De VGR is er ook voor het opvangen van signalen over de uitwerking van het 

beleid op burgers met een beperking in Rotterdam. Deze signalen worden 

doorgegeven naar desbetreffende organisaties. 

- De VGR beoordeelt en schouwt in Rotterdam de toegankelijkheid van de binnen- 

en buitenruimte, samen met mensen met een functiebeperking. Op die manier 

kan in de praktijk worden beoordeeld of een locatie toegankelijk is en wordt 

geadviseerd hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht.  

 

In 2016 heeft een organisatiekanteling plaatsgevonden. In plaats van overleggen met de 

gemeente over het toegankelijker maken van stad is de focus verlegd naar het toetsen 

van locaties op toegankelijkheid in het meer (publiek) private maatschappelijk veld in 

Rotterdam. De toekomst zal uitwijzen of en hoe er in Rotterdam plaats zal blijven voor de 

collectieve belangenbehartiging.   

 

De VGR zal zich constructief blijven inzetten, om in samenwerking met haar partners en 

vrijwilligers en haar netwerk, de verbindende schakel te zijn en te blijven om de 

participatie van de burger met een beperking mogelijk te maken.  
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Bijlage I 

 

Ledenlijst VGR 2017 

 

1. Arrows’81 

2. ASVZ 

3. Bartimeus 

4. BOSK Rotterdam 

5. De Zonnebloem 

6. Dr. M. Polanoschool 

7. Coöperatie i.o. Wijkbussen Rotterdam 

8. Gemiva-SVG Groep / De Nieuwe Schalm 

9. Helen Keller stichting 

10. Koninklijke Aurisgroep 

11. Koninklijke Visio Rotterdam 

12. Longfonds Rayon Rijnmond 

13. Metro BE / Blauwe Vogels Rotterdam e.o. 

14. Middin 

15. Multiple Sclerose Vereniging Nederland 

16. NVVS Rotterdam 

17. Oogvereniging 

18. Parkinson Vereniging 

19. Platform Gehandicapten Charlois 

20. Psoriasis Vereniging Zuidwest Nederland 

21. Reconvalescentenschool 

22. Reumapatiëntenvereniging Rotterdam e.o. 

23. Rijvereniging De Hazelaar 

24. RIS- Rotterdamse vereniging voor aangepast sporten 

25. Rode Kruis afd. Rotterdam 

26. Samen 010 (voorheen KSA) 

27. Hersenletsel.nl (voorheen Samen Verder, Ver. Voor CVA gehandicapten) 

28. Stichting Bouwend Rotterdam 

29. Stichting Haben 

30. Stichting Ik werk! 

31. Stichting Pijn-Hoop, regio Zuid Holland Zuid 

32. Stichting Roeivalidatie 

33. Stichting Rolstoelbus Rotterdam 

34. Stichting Sportieve Handy’s 

35. Stichting Zwemgym  

36. Streven doet Herleven 

37. SVBS 

38. SwedoRo 

39. VSN 

 

Het VGR lidmaatschap werd in 2017 beëindigd door: 

- Epilepsie Vereniging Nederland, gewest zuidwest 

- Gehandicapten Platform Obstakel, wegens opheffing 

Toegetreden in 2017: 

- Platform Gehandicapten Charlois 


