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Kinderboerderij Klaverweide:
ook toegankelijk voor rolstoelers
De kinderboerderij Klaverweide aan de ’s-Gravenweg is een leuke plek voor jong en jonger (en
oud natuurlijk).
De BGC nam er een kijkje en,
behalve wat ongelukkig
geplaatste klinkers, is de kin-
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derboerderij prima toegankelijk
voor rolstoelers. Het is af en
toe een beetje ‘inparkeren’,
vooral bij de ingangshekken,
maar een kniesoor die daar op
let.
Als we dan toch een beetje kritisch moeten zijn: het aantal
(auto)parkeerplaatsen laat te
wensen over. Zeker wanneer je
komt met een aangepaste auto
is het op en aan de ’s-Gravenweg behelpen.

Wie weet kan dat in de toekomst opgelost worden.

Diergaarde Blijdorp
We kijken een beetje jaloers
naar de diergaarde Blijdorp in
Rotterdam, waar oplaadmogelijkheden zijn voor scootmobielen en bijzondere paden voor
mindervaliden, maar hier in
Capelle kan het ook best leuk
zijn voor (klein)kinderen wanneer ze mee komen met
iemand op een scootmobiel.
Dus een positieve bezoekplek
voor iedereen die van (kleine)
dieren houdt.
(SL)
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Het is niet allemaal kommer en
kwel in ‘ons Capelle’: naar aanleiding van opmerkingen vanuit
de BGC heeft de gemeente een
aantal praktische wijzigingen
toegepast in het straatbeeld.
Zoals bij het nieuwe metrostation Centrum aan de zijde van
de Kerklaan. Daar is het trottoir
bij de in- en uitgang ‘vlakker’
gemaakt en is de trottoirdoorgang aan de zijkant breder
gemaakt. Het duurde even,
‘maar dan heb je ook wat’. Erg
goed. Maar er zijn nog meer
zaken te melden: de oprijmogelijkheden bij de Centrumpassage (hoek RABO-bank/Bibliotheek) is ook aangepast. De
BGC had dat ook in een videoboodschap rondom de gemeenteraadsverkiezingen ‘wereldkundig’ gemaakt, en nu dus met
succes. Dank aan de gemeente
Capelle aan den IJssel. (verder
in deze BGC-Nieuws foto’s
hiervan en nog meer succesjes). Maar, we blijven alert!

De BGC behaalt succes(jes)!
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In Capelle nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
Donderdag 29 maart 2018 is de nieuw gekozen
gemeenteraad geïnstalleerd. Door de uitslag bestaan
er negen fracties (met aantal zetels tussen haakjes):
Leefbaar Capelle (13), VVD (4), D66 (3), SGP (3), PvdA
(2), SP (2), ChristenUnie (2), CDA (2) en GroenLinks
(2).
Afscheid
Op dinsdag 27 maart daarvoor
was al afscheid genomen van
een groot aantal raadsleden
(17). Onder wie Michiel Graus
(ChristenUnie), Martin Ponte
(PvdA) en Arnold Weggeman
(SGP). De heer Weggeman
was tevens plaatsvervangend
voorzitter van de gemeenteraad
geweest. Samen met Nico van
Buren (CDA), ook vertrekkend,
kregen de heren Graus, Ponte
en Weggeman een Koninklijke

Onderscheiding doordat zij langer dan 12 jaren lid waren
geweest van de gemeenteraad.
Onder de vertrekkende raadsleden ook vijf leden van Leefbaar
Capelle onder wie Hasan Saritas en Filip Sleuring. De laatste
maakte een video over en met
de BGC (‘Het Kan Ook
Anders’).
Ook werd afscheid genomen
van een aantal burgerraadsleden, onder wie Mats Bergman
(PvdA) , Jeroen Kolster (VVD),

Naschrift BGC:
Voor de nieuw gekozen raadsleden is het wennen (en lezen)
geblazen. Voor de reeds zittende leden van de gemeenteraad is
het al gesneden koek. Of niet? De vraag “Waar is het invalidentoilet op het Stadsplein?”kunnen de zittende raadsleden misschien
nog wel beantwoorden. Maar de nieuwe raad zal geconfronteerd
worden met het feit dat dit toilet niet meer paste in de plannen
rond het nieuwe Stadsplein. (elders in dit Nieuwsblad meer hier
over). Onze vraag “Kunnen raadsbesluiten, dan wel Collegebesluiten worden terug gedraaid of worden herzien?” kan beantwoord worden met “Ja”. En, (Let Op) nieuwe raadsleden: door het
duale systeem (u leert wel hoe dit in de praktijk werkt): kunt u
zelfs de wethouder hierover op het matje roepen en in gezamenlijkheid (helft plus één) een nieuw besluit maken. Durft u het aan?
De mens-met-een-beperking in hoge nood zal u er dankbaar voor
zijn. (SL)

Dominique de Vries en Ron
Eerhart (beide CDA).
Meer informatie over de
gemeenteraad: www.capelleaandenijssel.nl/gemeenteraad.
(SL/Bron: IJssel- en Lekstreek).
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(Uit de media, samengesteld door Sjors Los)

RIBBELSTROKEN VRIJHOUDEN
(De Telegraaf, 12 april 2018, Maarten Ritman)

Rotterdam: Er moet een speciale actie komen in Rot- My Music’ krijgt de ademhaterdam om de ribbelstroken op straat voor blinden en lingstherapie tijdens de wat
saaie verplichte oefeningen, nu
slechtzienden vrij te houden.

(De Telegraaf, 12 april 2018,
Maarten Ritman)
Rotterdam: Er moet een speciale actie komen in Rotterdam
om de ribbelstroken op straat
voor blinden en slechtzienden
vrij te houden.
Dat bepleit Leefbaar Rotterdam
via raadslid Michel van Elck. Hij
stelde schriftelijke vragen aan
het stadsbestuur. Samen met
andere belangenorganisaties
was er een campagneweek in
Den Haag, Utrecht en Amsterdam, georganiseerd door Vereniging Bartimeus Sonneheerdt. Door een capaciteitsprobleem kon de vereniging
geen campagne voeren in Rotterdam. Met stickertegels worden mensen erop gewezen de
ribbelstroken vrij te houden. Op
die sticker staat een figuur met
een taststok die over de geleidelijn loopt met de tekst: ‘Vrijhouden’. (..) Volgens de vereniging weten te weinig mensen
waar de ribbellijnen voor zijn.
Als deze niet worden vrijgehouden, kunnen blinden en slechtzienden hun pad kwijt zijn en
het levert ook gevaarlijke situaties op. Te vaak worden de
geleidelijnen bezet door fietsen,
koffers, reclameborden of mensen. “Daarin moet verandering
komen:, meent Van Elck.
(SL)

Met magische fluit maakt Sana
muziek
(De Telegraaf, 12 april 2018,
Rotterdamse redactie)
Rotterdam: Dolblij is de 12-jarige Sana met haar gloednieuwe
muziekinstrument. Het patiëntje
van Rijndam Revalidatie aan de
Ringdijk in Rotterdam heeft een
ernstige spierziekte en kan
haar armen niet gebruiken.
Maar met de ‘Magic Flute’, een
elektronisch blaasinstrument,
kan ze toch muziek maken. (..)
Dankzij de stichting ‘My Breath

een muzikaal tintje. Speciaal
voor kinderen met een beperking ontwikkelt de stichting
muziekinstrumenten zodat ook
deze kinderen muziek kunnen
maken. De stichting is opgericht door een ergotherapeut bij
Rijndam. (..)
(SL)

Brutale poging inbraak
woning
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Het politierapport van de wijkagent in ’s-Gravenland
laat er geen misverstand over bestaan. Zijn bericht
luidde in het weekjournaal:
‘Poging inbraak woning
Op maandag 26 maart om
04.10 uur werd geprobeerd in
te breken in een woning aan de
Bellinistraat. Het betreft een
gehandicapten flatwoning op de
begane grond. De bewoner zag
twee mannen voor zijn raam
staan die aan het raam stonden
te rommelen. Toen de bewoner
ging roepen dat zij weg moesten wezen, zijn de twee mannen weggerend. De volgende
dag bleek dat zij geprobeerd
hadden met een ijzerdraad
voorzien van een lus het raam
te openen dat op een kier
stond. De draad werd achtergelaten.’
Naschrift BGC:
Elke poging tot inbraak van een
woning is al erg. Laat staan
een geslaagde woninginbraak.
Hoe het dan ook ‘aanvoelt’
wanneer je om 04.10 uur twee

mannen in het donker voor je
raam ziet staan, terwijl jezelf
gehandicapt bent, dan is de
schrik nog groter. Hopelijk blijven bewoners en omwonenden
extra oplettend bij woningen
waar mensen met een beperking verblijven.
(SL)

Uw bericht
hier?

Heeft u een bericht
dat u graag zou
willen delen in

het BGC Nieuws?
Laat het ons weten!
info@bgcapelle.nl
of Hollandsch
Diep 63 R

2904 EP Capelle
aan den IJssel
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Banen voor
gehandicapten

In de regio Rotterdam zijn de
afgelopen vier jaar 2.704 banen
gecreëerd voor mensen met
een handicap. De wethouders
uit de gemeenten in de regio
Rijnmond, het UWV, VNONCW, uitzendbureau Randstad,
FNV en CNV werken daarvoor
samen in Het Werkbedrijf. Doel
is om eind 2025 bijna 11.000
banen te realiseren voor inwoners van de regio met een handicap. “We zijn er nog niet,
maar ik blij dat we samen met
een groot aantal partijen heel
goed op weg zijn”, sprak de
Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg.

Bron: AD 16 april 2018

BGC NIEUWS
wordt verzorgd door

AVW
Vakpers

www.avwvakpers.nl
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De Belangengroep Gehandicapten Capelle (BGC) is een
stichting is die zich ten doel
stelt de integratie en het zelfstandig kunnen functioneren
van zichtbaar en onzichtbaar
gehandicapten in de samenleving te bevorderen.
Uw steun kunnen wij daarbij
zeker gebruiken.Uw donatie
kunt u storten naar:

Stichting Belangengroep
Gehandicapten
Capelle (BGC)
NL45 INGB 0005 059700.
Hollandsch Diep 63 R
2904 EP Capelle a.d. IJssel

EEN STERK TEAM!

Hollandsch Diep 63 R, 2904 EP Capelle a.d. IJssel
Tel.:
010 - 451 98 40
E-mail:
info@bgcapelle.nl
Website:
www.bgcapelle.nl
Voorzitter:
Jan Middelkoop
Secretaris:
Sjors Los
Penningmeester: Corrie Scheffer
Bankrekening:
NL45INGB0005059700
Thuiszorg De Zellingen
Meeuwensingel
1A,
2903 TA Capelle a.d. IJssel,
tel. 010 - 44 20
800,
24 uur per dag bereikbaar.
E-mail: thuiszorg@zellingen.nl
Website: www.zellingen.nl
De uitleen van hulpmiddelen
geschiedt vanuit de Thuiszorgwinkel Capelle, Bermweg 69,
2906 LB Capelle aan den IJssel. Geopend van maandag tot
vrijdag van 09.00-17.30 uur en
zaterdag van 10.00-15.00 uur,
tel.: 0800 288 77 66.
Voor spoedgevallen buiten kantoortijden tel. 010 - 442 08 00.
telefonisch spreekuur:
Huishoudelijke Ondersteuning:
08.00-10.00 uur.
Verpleging en verzorging:
11.00-14.00 uur.
U kunt bij Thuiszorg
De Zellingen terecht voor:
- Verpleging/Verzorging/Huishoudelijke Zorg/Dagverzorging
- Thuisbegeleiding
- Casemanagement Dementie
- Een specialistisch verpleegkundige die mensen met kanker begeleidt, ze komt bij u
thuis, luistert naar uw ervaringen en geeft advies
- Diëtetiek, uitsluitend na telefonische afspraak.
JENS Beenhakker
Tel. 010 - 7117158, ma. t/m do.
8.30-17.00, vrij. van 8.30-15.00
uur. E-mail: service.rotterdam@
beenhakker.nl

Ergotherapie aan huis
Verpleeghuis Rijckehove
Afdeling Ergotherapie
Tsjaikovskistraat 1,
2901 HM Capelle a.d. IJssel
Stichting Welzijn Capelle
Tel. 010 - 266 57 75.
De Linie 7E
E-mail:
2905 AX Capelle aan den IJssel ergotherapie@zellingen.nl
T 010 - 707 49 00 (Telefonisch www.zellingen.nl
spreekuur van 9.00 tot 16.00
De Vierstroom Zorg BV
uur.)
Thuiszorg Regio De
www.welzijncapelle.nu
IJssel
Info@welzijncapelle.nu
De Zorglijn, 24 uur per
Welzijn Capelle biedt onderdag te bereiken via tel.
steuning en begeleiding aan
0182 - 59 45 00
Capellenaren. Vanuit het hart,
omdat iedereen er toe doet.
Door te verbinden en te verster- Sportief Capelle
Tel. 010 - 258 87 87
ken, streeft Welzijn Capelle
naar een Capelse samenleving E-mail: info@sportiefcapelle.nl
waarin mensen op een positie- www.sportiefcapelle.nl
ve manier aandacht hebben
Politie Rotterdam, IJsselgevoor elkaar.
meenten Tel. 0900 8844

Zwemmen voor mindervaliden en ouderen
Centrum Jeugd en gezin (CJG) Tel. 010 - 451 05 73
De Linie 8
2905 AX Capelle aan den IJssel Stichting Hulpdienst
Capelle (SHC)
Tel. 010 - 242 32 00
Tel.: 0900 450 30 40
www.cjgcapelle.nl
(€ 0,05 per minuut).
info@cjgcapelle.nl
Openingstijden:
Centrale huisartsenpost
Maandag t/m vrijdag
IJssellandziekenhuis
08.15-17.00 uur.
24 uurs huisartsen dienst:
Donderdag 08.15-19.00 uur.
Tel. 010 - 279 92 62.
VrijwilligersInformatiePunt
Loket Wet Maatschappelijke
(VIP)
Meeuwensingel 1a
Ondersteuning
Gemeente: WMO-loket:
VIP is geopend op werkdagen
Bereikbaar dagelijks van 08.00
van 900-16.00 uur.
tot 17.00 uur.
Tel: 010 - 2640220
Tel.14010.
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