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Opgericht: 08 december 2003 

 

Het PGW is voortgekomen uit 5 bestaande platforms gehandicaptenbeleid in de 

voormalige gemeenten De Lier, ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen. Deze 

platforms zijn ontstaan na 1983.  
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Voorwoord  
 
De pandemie heeft langer geduurd dan we konden voorzien. Daardoor 
beheerste het in 2021 ons leven nog steeds in grote mate. Ook in 2022 

zijn we er nog steeds niet vanaf, maar kunnen we inmiddels wel alweer 
meer naar ‘normaal’. 

 
Strandrups ‘de Vrijheid’ en Rolbus Westland draaiden voor zover het kon 

door. Andere zaken zoals het scholenproject, braderieën en de cursus 

scootveilig zijn weer een jaar overgeslagen. Er zijn wel een aantal 
scootmobiel tochten gereden. 

 
Bij de gemeente wordt momenteel hard gewerkt aan de inclusie agenda. 

Deze moet in de loop van 2022 van kracht gaan. Dit is een belangrijk 
hulpmiddel voor een zo optimaal leven voor mensen met een beperking. 

Na de verkiezingen zal de nieuwe raad hiermee aan de slag moeten. 
 

In 2021 is Annemiek, onze grondlegster en jarenlang ons boegbeeld, 
helemaal gestopt met het PGW. We zullen haar kennis, praktisch inzicht 

en al haar ervaring erg missen. Wij bedanken haar voor alles wat zij voor 
het PGW en de mensen met een lichamelijke beperking heeft betekend. 

We wensen haar het allerbeste toe. 
 

Meer mensen hebben het PGW verlaten. Reden was vaak de leeftijd of de 

gezondheid. Daarom staat de komende jaren in het teken van het werven 
van nieuwe, liefst ook jonge, mensen die het PGW verder kunnen dragen. 
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Samenstelling bestuur PGW en werkgroepleden 
 
Bestuur: 
Voorzitter:  Pech Samwel 

Secretaris:  Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm  
Penningmeester: Toon van Buel 

Algemeen lid: Birgitte Eekhout 
   Jan Jacobs - tot oktober 2021 

   Jeannette Pesch - tot december 2021 
Adviseur:  Annemiek Koremans - tot november 2021 

 
 

Werkgroep leden: 
Joop Bastiaanse -tot sept.2021 Ruud van Holsteijn 

Judith Berkenbosch   Evelien Knoester 
Wim Bronswijk    Sjaak de Kok 

Nico van Dijk    Heleen van de Marel 

Cor ’s Gravemade – tot juli 2021 Cock Onings 
Erika Harteveld    Jaap Snoek – tot dec. 2021 

Eric Heuveln     
 

Werkgroepen: 
Beleid     Rolbus 

Braderieën     Rolstoelhandbal 
Commissie ‘lief en leed’  Rolstoelwassen 

Externe contacten    Scholenprojecten 
Financiën    Scootmobieltochten 

Fotografie, ed.    Strandrups 
Fondsenwerving en publiciteit Themabijeenkomsten 

Nieuwsbrief     Toegankelijkheid 
Projectondersteuner   Vervoer 

 

Website/ICT:    Bart van Dijk 
 

Externe adviseur:   Sjef Enthoven 
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Activiteiten 2021 Platform Gehandicapten Westland 
(PGW) 
We hebben dit jaar geen overzicht van onze activiteiten, zoals andere 
jaren. Dat komt doordat bijna al onze activiteiten nagenoeg stillagen in 

2021. We hopen komend jaar u wel zo’n overzicht te laten zien. 
 

Toch zijn er zeker dingen wel doorgegaan. Onze eigen vergaderingen en 
bijeenkomsten met de Gemeente, Meyra en andere belangenorganisaties. 

 

Naast de weergegeven bijeenkomsten hebben de leden veelvuldig 
onderling contact gehad en zaken uitgevoerd. Daarbij zijn er ook vanuit 

het bestuur veel (telefonische) contacten geweest met burgers met een 
handicap die met een vraag of probleem zaten, ambtenaren, 

beleidsmedewerkers en besturen. 
 

Er zijn schriftelijke adviezen (gevraagd en ongevraagd) vanuit het PGW 
naar diverse organisaties en particulieren verzonden. En tot slot zijn 

bouwtekeningen en leefomgevingsplannen op toegankelijkheid beoordeeld 
en van een reactie voorzien. 

 
De scootmobieltochten en de strandrupsritten zijn beperkt doorgegaan. 

 
De nieuwsbrief van het PGW is 1x verstuurd naar onze achterban en 

belangstellenden voor ons platform. 

Nieuw was de nieuwsbrief voor onze vrijwilligers. Zo konden wij hen op de 
hoogte houden van de activiteiten die wel konden doorgaan. 

 
Bijzonder: 

In juni kregen wij de vraag van Stichting Ambulance wens of wij wilden 
meewerken met een laatste wens van een heel erge zieke mevrouw. Zij 

wilde zo graag nog een keer naar het strand om de zee en de mooie lucht 
te zien. Binnen een uurtje was het geregeld. Op 14 juni was het zover. 

Het dreigde nog even mis te gaan, omdat mevrouw sterk achteruit was 
gegaan t.o.v. 4 dagen terug. Haar wens kon gelukkig doorgaan en haar 

wens kwam dus uit. Ze was zo gelukkig op dat moment. Fijn dat wij/onze 
chauffeurs van de rups mochten meewerken aan deze bijzondere dag. 
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Activiteiten 2022 en 2023 
 

De samenleving is in 2022 weer ‘opengegaan’. 

De pandemie is op het niveau dat het weer kan. Vrijwilligers van het PGW 
staan te trappelen om weer hun ‘werk voor het PGW’ te doen. 

 
Plannen voor 2022 en 2023: 

We gaan al onze activiteiten van voor Corona weer starten, continueren 
en proberen het hier en daar te intensiveren. 

 
Wij gaan voor een Bereikbare, Toegankelijke en Bruikbare samenleving, 

waaraan ook met beperkingen volledig kunnen meedoen in de 
maatschappij. 

 

Afhankelijk van vraag en aanbod participeert het PGW in andere projecten 
die op haar pad komen en aansluiten bij de doelstelling van het PGW. 

Samenwerking staat hierbij hoog in het vaandel! 
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Financiële zaken 
 

Inkomsten en uitgaven 

Ook in 2021 kregen wij subsidie van gemeente Westland. 
We hebben in 2021 ook donaties, giften en sponsorgelden ontvangen. 

We hebben degene die geld aan het PGW gaven op de hoogte gehouden 

wat we er mee hebben gedaan. 
 

Tot slot 
De penningmeester is druk in de weer geweest met onder andere:  

• Exploitatieoverzichten  
• Begrotingen  
• Jaarrekeningen  
• Verantwoording subsidie aan gemeente Westland  
• Publicatie jaarrekening op website  
• Verwerken kas/bank  
• Factureren strandrups  
• Debiteuren beheer 
• Contact bank  
• Contact Belastingdienst  
• Aangifte omzetbelasting strandrups  
• Contact gemeente Westland  
• Beheren financieel archief  
• Correspondentie (email) dagelijkse zaken  

 


