
 

Dalfsen, 2 juni 2022 

Onderwerp: Jaarverslag  en prioriteiten. 

 

Aan het college van B & W van de gemeente Dalfsen, leden van de gemeenteraad en leden van de 

Participatieraad. 

U heeft al via een eerdere email ons jaarverslag mogen ontvangen. U heeft kunnen lezen dat ook bij 
ons Platform een aantal activiteiten stil hebben gelegen door corona.  
Enkele scholen hebben toch nog voorlichting gekregen van onze werkgroep. 
En uit het jaarverslag: Bestuursleden hebben vergaderingen bezocht fysiek en online van Zorgeloos 
Vechtdal. Dit heeft geresulteerd in een rolstoelvriendelijk wandelpad van de Duitse grens tot Zwolle. 
De route heet Anjerroute. 
Op 6 oktober is een boekje verschenen met een beschrijving van de route. Dit overleg met o.a. 
Hardenberg en Ommen heeft een continuerend effect. Ook in 2022 wordt dit voortgezet. Er wordt 
dan o.a. contact gelegd met onze grote “broer “Zwolle. 
Een ander item van het overleg met deze gemeentes is de Hoge Nood app. Op zoek gaan naar zoveel 
mogelijk plaatsen waar gebruik gemaakt kan worden van een rolstoelvriendelijk toilet. 
Kortom er is niet helemaal stil gezeten. 
Door wisseling in bezetting van het college, de gemeenteraad en de participatieraad wil Stichting 
Platform Gehandicapten Dalfsen nogmaals, ook voor de nieuwe leden, onder uw aandacht brengen 
waar onze prioriteiten liggen voor de komende tijd. 
*Gratis parkeerkaart voor gehandicapten. ( Zie bijlage met motivatie ) en een overzicht waar de 
parkeerplekken voor gehandicapten zijn in de gemeente. Soms zijn bekende plekken bezet, omdat er 
bijvoorbeeld markt is. Waar kun je dan terecht? 
Gelijke behandeling volgens de  Participatiewet is  ons streven voor hen.   
Alle inwoners van Dalfsen kunnen overal gratis parkeren. We  worden zelfs met advertenties 
gestimuleerd aankopen in ons eigen dorp te doen. Gelijke behandeling kent fysieke en financiële 
aspecten. In Hardenberg, een buurgemeente in het Vechtdal, bijvoorbeeld maakt men geen 
onderscheid tussen valide en invalide bewoners,  betreffende de parkeermogelijkheden. De 
parkeerkaart is daar gratis, voor ieder, die hem nodig heeft.  
*Verkeersveiligheid ( Prinsenstraat en Kerkplein, te bolle wegen in verschillende kernen, fietspad 
Lemelerveld naar Raalte ). 
*Meedenken met de projectgroep inclusie. Nederland heeft de resolutie voor een inclusieve 
samenleving in 2016 ondertekend. Dat moet op gemeentelijk niveau zichtbaar zijn. 
*Scholenvoorlichting. 
Het Platform blijft ook op andere terreinen zich  inzetten en streven naar een “inclusieve 
samenleving”. Het Platform blijft meedenken met het bruikbaar inrichten van nieuwe wijken in de 
Gemeente Dalfsen en vele andere nieuwbouwprojecten. 



Ook het overleg op gemeentelijk niveau met de wethouder en ambtenaren en met leden van de 
participatieraad wordt op prijs gesteld en wordt hopelijk weer gecontinueerd. 
 

 
Als Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen vernemen wij graag hoe u tegen bovenstaande 

aankijkt. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

Mw. K. Hofkamp vice- voorzitter. 



 

 

Aan het College van B & W, Raadsleden en leden van de Participatieraad. 

Parkeerkaarten Gehandicapten, 

Langs deze weg willen wij nogmaals de parkeerkaarten voor gehandicapten onder uw aandacht  
brengen.  
Waar gaat het ons om? 
Dat er recht gedaan wordt aan een inclusieve samenleving en inclusieve denkwijze van de politiek. 
Dat houdt in dat elke burger gebruik kan maken van voorzieningen zoals o.a. publieke ruimtes en 
winkels. 
Voor gehandicapten zijn op veel plaatsen in de gemeente Dalfsen parkeerplaatsen aangelegd om de 
gehandicapte medemens tegemoet te komen. Dat is een uitstekende zaak. 
Natuurlijk hoort daar een parkeerkaart bij, die alleen verstrekt wordt aan wie daar volgens allerlei 
criteria recht op heeft. In de praktijk betekent dat de aanvrager een keuring ondergaat en vervolgens 
een parkeerkaart krijgt. 
Aan deze keuring zijn kosten verbonden en vervolgens ook aan de parkeerkaart, die voor een aantal 
jaren toegewezen wordt. Dit zijn extra kosten voor een gehandicapte medemens. Dat geldt ook voor 
de verlenging van de parkeerkaart. 
Een gezonde persoon kan in de gemeente Dalfsen overal gratis parkeren. Het voelt niet eerlijk dat je 
als gehandicapte feitelijk wel moet betalen om van voorzieningen gebruik te maken. 
Waarom maken we het parkeren in Dalfsen voor gehandicapten uit de eigen gemeente ook niet 
gratis? 
Op internet kun je vinden dat Dalfsen een groene parel aan de Vecht is. Hier bestaat nog ruimte en 
aandacht voor natuur en cultuur. Wat zou het mooi zijn als dit voor elke inwoner gelijkwaardig 
opgaat. 
In 2016 is Dalfsen zelfs uitgeroepen tot  “Groenste kleinste stad” en dat voor een dorp.  
Zou het geen mooie uitdaging zijn om uitgeroepen te worden tot het toegankelijkste dorp van ………? 
Is het niet mogelijk om in de begroting voor 2023 de kosten voor gehandicaptenparkeerkaarten 
onderdeel te laten zijn van de regeling bijzondere bijstand? ( In goede navolging van de gemeente 
Hardenberg ) 
En zo de kosten voor verstrekking en verlenging van gehandicaptenparkeerkaarten met ingang van 1 
januari 2023 te schrappen. De kosten voor de keuring blijven uiteraard voor de betreffende persoon. 
Wilt u dit overwegen? 
 
 
Namens  Stichting Platform Gehandicapten. 
 
Vice -voorzitter: Mw. Klazien Hofkamp 
 
 


