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Jacqueline Schoonwater, Marja van Overbeek, Frans Lenderink, Ineke Brügemann (ondersteuner, v),
Van de lidorganisa2es:
Jan Mennema (FNV- Rijnstreek), Anneke van Bezuijen (Gemiva/SVG Groep), Rob van Weesel
(Gehandicaptensport “de Sleutels”), Anneke de Swart (Longfonds Hollands Midden), Loes Ankersmit
( ME/CVS S2ch2ng Nederland), Anneke de Haas (RPV Leiden e.o. )Rachel Brussee (de Haardstee)
Overige aanwezigen:
Marleen Damen (wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn), Nynke Zwierstra (contactambtenaar
gemeente), Frank van Rooij (Radius), Ernst Kaarls (ROCOV), Leny Kor2ng (oud bestuurslid),
Maria Steijns (oud bestuurslid), Erik Olijerhoek ( .. )
Afmelding: Els van der Loeﬀ (Leidse vereniging van Mantelzorgers), Elly Mulder (Adviesraad Sociaal
Domein Leiden), Kees van der Star (Gemiva/SVG Groep),
Gast: Karin Duinker.
Spreker: Willem van Egmond- wijkagent Leiden centrum
Opening
De voorziDer opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Deze vergadering is de laatste
vergadering waar Wim Duinker in de hoedanigheid van penningmeester en bestuurslid bij aanwezig
is. Wim blijb als adviseur/vrijwilliger betrokken bij het Placorm.
Concept verslag van de Algemene Vergadering d.d. 24 oktober 2019.
Tekstueel en naar aanleiding van.
Het concept wordt -met dank- vastgesteld.
Concept Jaarverslag 2018
Pg 3. Het PlaBorm is agendalid van ROCOV Hollands Midden
Moet zijn: Ernst Kaarls is lid namens het Placorm Gehandicapten Leiden van ROCOV HollandsMidden; Frans Lenderink is daar agendalid.
Pg.6 Financiële verantwoording: Rob van Weesel heeb de kascontrole uitgevoerd en geconstateerd
dat de boekhouding geheel in orde is. Hij stelt voor de penningmeester onder dankzegging
décharge te verlenen.
Overzicht acBviteiten/Werkplan 2018.
-m.b.t. de lay-out wordt opgemerkt dat de gele werkbalk niet voldoende contrasterend is.
-op de vraag hoe de 3 thema’s die genoemd worden op pg. 2 zich verhouden tot de 7
aandachtsgebieden die het VN verdrag noemt, deelt Erik mee dat de 3 gekozen thema’s de
onderwerpen zijn waar het Placorm “de diepte in gaat”.

Willem van Egmont krijgt met het onderwerp “Wat doet de wijkagent in rela2e tot de doelgroep van
het Placorm” het woord.
Willem houdt een interessant verhaal en put hierbij uit een 35-jarige ervaring. Hij heeb op diverse
loca2es gewerkt o.m. de Schilderswijk Den Haag, Katwijk. In de loop der 2jd heeb hij het werk
behoorlijk zien veranderen: werkdruk, respect voor de hulpverleners. Leiden is een prima stad om in
te werken en het verschil te kunnen maken: korte lijntjes, goede contacten.
Willem benadrukt dat mensen niet moeten schromen om het alarmnummer 112 te bellen.
Wethouder Marleen Damen wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn reikt namens het college
van Burgemeester en Wethouders het Cornelis Joppenz beeldje uit aan Wim Duinker. Het beeldje
wordt bij B&W-besluit toegekend wegens bijzondere verrich2ngen in de stad Leiden aan personen
die zich langdurig op één of meerdere speciﬁeke terreinen dienstbaar hebben gemaakt.
Zie voor de lijst wapenfeiten van Wim de bijlage.

Mededelingen van de kant van het PlaMorm
-Jacqueline Schoonwater bestuurslid met aandachtsgebied de fysieke toegankelijkheid
gaat Wim opvolgen als penningmeester;
-Wim Duinker blijb als adviseur/vrijwilliger betrokken bij het Placorm;
- de ondersteuner gaat in augustus met pensioen. De opvolging is prak2sch rond.
Mededelingen van de kant van de lidorganisaBes.
-Frank van Rooij (Radius)FNV: De opening van het nieuwe kantoor was drukbezocht. CaDering was in
– Rachel Brussee ( de haardstee): Mar2n Wesselman bestuurder gaat met pensioen.
-Anneke de Swart( Longfonds )
wijst op de brochure Toegang-tot hulpmiddelen -voor mensen- met-een-complexe-hulpvraag
een no22e toegang hulpmiddelen.
Kennercadeau (zie verslag 28-10-2018)
Ze heeb oﬃcieel afscheid genomen van het Longfonds. Ze heeb de gemeentelijke onderscheiding
van Voorschoten gekregen.
Blijb ac2ef in het ouderenberaad Zuid-Holland- Noord.
Het is gelukt om academische werkplaatsen om te bouwen tot Raad van Ouderen.
De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere
par2jen die ac2ef zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad bestaat uit
ouderen die ook ac2ef zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken.

-Anneke van Bezuijen(Gemiva) : Voor een nieuw dagbestedingscentrum op SweDerhage
Zoeterwoude is door Gemiva-SVG Groep gekozen voor een gebouw in de s2jl van Hundertwasser.
Zijn kleurrijke, mens- en milieuvriendelijke gebouwen hebben een posi2eve uitwerking op de
bewoners en medewerkers.
-Rob van Weesel (gsv “de Sleutels”)
de Sleutels heeb een fysiotherapeut van de Hogeschool Leiden kunnen aantrekken.
Op een vergadering van de Leidse Sporcedera2e bleek dat de sportaccommoda2es niet volledig
voldoen
-Jan Mennema(FNV)
Landelijk is gevraagd de lokale monitor op het gebied van arbeid in te vullen.
Er is een bijeenkomst mantelzorg
Er is een duidelijke toename van het aantal mensen die op het spreekuur werk&inkomen komen.
Rondvraag
SluiBng
De voorziDer dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en nodigt de aanwezigen uit voor een
drankje.

Bijlage:
Wim trad in 2002 als penningmeester toe tot het toenmalig Overleg Gehandicaptenbeleid Leiden.
Naast penningmeester was Wim bestuurslid met als aandachtsgebied de fysieke toegankelijkheid. Als
wapenfeiten kunnen genoemd worden;
- 2004 Onderzoek naar de meest toegankelijke winkel van Leiden, “Beste winkel” 2010
- De jaarlijkse “week van de Toegankelijkheid” met spandoeken in Breestraat en
Haarlemmerstraat
- uitlenen van scootmobiels op het Haagwegterrein
- Obstakeltochten voor ambtenaren en poli2ci in 2006, 2007, 2011, 2013, 2014 om zo
deelnemers zélf te laten ervaren dat de Kippenbrug een onmogelijk te nemen horde is, wild
geparkeerde ﬁetsen doorgangen belemmeren, een blindengeleidelijn midden op de
Sta2onsstraat eindigt etc. etc.
- Toekennen van Iconen (voor toegankelijkheid en bereikbaarheid) van diverse gebouwen, op
te nemen in de Wegwijzer voor Leiden, de actualisa2e en uitbreiding van de lijst
- Beoordeling van invalidenparkeerplaatsen in de Binnenstad
- kri2sche inbreng in de Kadernota Openbare Ruimte 2015 en het Handboek Kwaliteit
Openbare Ruimte 2025
- Veelvuldig indienen van klachten over het Taxiplacorm bij CS
- Samen met de Oogvereniging veelvuldig en voortdurend overleg over de inrich2ng en
func2oneren van het busplacorm voor Leiden CS
- De hoogte, de plaatsing en de verkeersveiligheid van diverse bushaltes in de stad
- Het pleidooi voor behoud van zebrapaden m.n. op de kruising Hooigracht/Ing. Driessenstraat heeb helaas geen gehoor gevonden
- De herinrich2ng van Breestraat en Haarlemmerstraat: vanaf de planning t/m de uitvoering
(waar dan toch net weer wat mis ging in de doorlopende geleidelijn)
- parel in de kroon de Catharinebrug – die vooral geen 2e Kippenbrug mocht worden. Samen
met Rudolf Carstens heeb Wim eindeloos overlegd en ingezet op wat uiteindelijk de
prijswinnende Catharinebrug is geworden
- de oprit voor rolstoelen voorkant van de Schouwburg, de toegankelijkheid buiten en binnen
van de Stadsgehoorzaal
- Mede door Wims inzet is het Placorm één van de stadspartners in het Project Binnenstad
Beter
- het traplibje in het Stadhuis bij de trouwzaal
Wim heeb in al deze projecten intensief samengewerkt met ambtenaren (hoog en laag) van diverse
afdelingen; zijn volhardende en kri2sche punctualiteit heeb soms wel wat irrita2e opgeroepen maar
vooral waardering opgeleverd: door de inbreng van het Placorm én vooral van Wim zijn er
verbeteringen gekomen in plannen en uitvoering. Dit heeb ertoe geleid dat het Placorm de laatste
jaren in een vroege fase ac2ef betrokken wordt door de gemeente bij herinrich2ngsplannen en er
geluisterd wordt naar de inbreng.
Naast de vele ac2viteiten en inzet voor het Placorm is Wim ook ac2ef als landelijk penningmeester
van de pa2ëntenvereniging ME/CVS, lid van de Vereniging Waardeiland (Leiden).

