Verkort verslag vergadering Stichting Senioren- en Gehandicaptenraad Aalten, gehouden op 16 oktober 2017
in het gemeentehuis te Aalten.
De agenda wordt vastgesteld.
Het verslag van de vorige vergadering geeft aanleiding tot het wijzigen van een daarin genoemde datum.
Wijzigingen die op de site moetwn worden aangebracht zijn doorgegeven aan de beheerder.
De voorzitter heeft contact gehad met dhr. Haico Nijkamp. Door o.a. verandering van baan ziet hij geen kans
zich nu voldoende actief in te zetten voor de SSGR. De voorzitter zal hem later nog eens benaderen.
Leden die ons op de Dag van de Ouderen en op de Vrijwilligersmartkt hebben vertegenwoordigd, doen verslag
van hun bevindingen. Er bleek voldoende interesse maar nieuwe leden heeft het werk nog niet opgeleverd.
Als vervolg op het gesprek rond de commissie Wonen en Welzijn heeft de voorzitter een stuk geschreven, dat in
deze vergadering besproken wordt. Titel “Stoppen of doorgaan”.
Uitvoerig worden de voors en tegens besproken. Uiteindelijk komt de vergadering tot de conclusie dat stoppen,
hoe jammer ook, de voorkeur verdient. Aldus wordt besloten.
De coördinator Beheer Openbare Ruimte, dhr Nijhuis, is halverwege de vergadering aangeschoven. De
voorzitter heet hem hartelijk welkom en legt uit wat de bedoeling van het bezoek is: elkaar bijpraten vanuit de
gedachte dat we elkaar nodig hebben.
Als voorbeeld van goede samenwerking noemt dhr. Nijhuis de hij de realisatie van de nieuw- en verbouw van
het gemeentehuis. Heel veel adviezen voor een goede toegankelijkheid heeft de SSGR kunnen geven. Deze zijn
voor het overgrote deel, waar mogelijk, opgevolgd.
In het gesprek komen talrijke onderwerpen aan de orde. Genoemd worden o.a. het project Brede Stoep, in
Dinxperlo afgewerkt, in Bredevoort is men er mee bezig en Aalten komt nog. Andere punten: lantaarnpalen die
op de stoep staan, op- en afritten op hoeken van trottoirs voor wandelwagens en rollators, niet voldoende
aangegeven omleidingen.
Wel is men van mening dat er altijd problemen zullen zijn rond toegankelijkheid voor iedereen.
Besloten wordt dat en contact als dit waardevol is en in de toekomst herhaald zal worden.

