
1 
 

 

 

 

 

SGW Jaarverslag 2021 

INLEIDING 

Na een bewogen jaar met Corona in 2020 stond een deel van 2021 ook in het teken van Corona. 
Desondanks was Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW voor inclusie) aktief. Vergaderingen van 
bestuur vonden zowel fysiek als digitaal plaats. Overleg met andere instanties (zie verderop) kon 
veelal gewoon doorgaan, uiteraard met inachtneming van de noodzakelijke voorzorg. Een 
rolstoeltoer, om burgemeester, college en raadsleden te laten ervaren hoe het is om in een rolstoel 
rondgereden te worden in ons winklecentrum, kreeg ruime mediaandacht. 

Samenstelling bestuur (op 31 december 2021) 

• Voorzitter: Mevrouw I. C. Spelt 
• Secretaris: Mevrouw Y. Kubbinga  
• Penningmeester: De heer G.H.J. Bonke  
• Lid: De heer V. Burgwal  
• Lid: De heer N. van Dam  

Adres SGW secretariaat: p/a van Zuylen van Nijeveltstraat 132, 2242AV Wassenaar,    

Email: sgw.wassenaar@gmail.com, website: www.sgwassenaar.nl. Op de website kunt u ook de 
stukjes teruglezen die we in De Wassenaarse Krant hebben geplaatst. In 2021 was dat 5 keer. 
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In memoriam Jisk Heslinga 

Voor het schrijven van dit jaarverslag, kregen wij begin 2022 het verdrietige bericht, dat onze oud-
voorzitter Jisk Heslinga is overleden. Wij denken met erg veel warmte terug aan de tijd dat we samen 
in het bestuur zaten. Hij was zeer maatschappelijk bevlogen, bijzonder geinteresseerd in ieder ander. 
Ook na zijn aftreden bleef hij, op de achtergrond, de SGW volgen. We hebben twee foto’s van hem 
geplaatst van onze viering van het 40 jarige bestaan in 2019. Hij heeft toen prachtig gesproken over 
de mooie tijd van de SGW, voorheen WAMIVA. Hij zal, ook door ons, erg gemist worden. 
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Missie en visie     

De Stichting gehandicapten Wassenaar is een platform voor mensen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking. Liever richten we onze aandacht op wat wel kan, en op het stimuleren dat 
iedereen mee kan doen. Om die reden hebben we in 2021 ons motto gelanceerd, namelijk “SGW, 
voor inclusie”. 

In overleg met de gemeente Wassenaar en andere organisaties zetten wij ons in voor mensen met 
een beperking. 

Onze werkterreinen zijn onder andere 
• Spreekbuis, belangenbehartiging en advies 
• Ondersteuning met eigen middelen (denk aan strandhulpmiddelen zoals de Tiralo) 
• Advisering en ondersteuning bij het inrichten van de openbare ruimte ten behoeve van de 

doelgroep 
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Omdat er overlap is tussen de groepen mensen met een beperking komt dat neer op een schatting 
voor Wassenaar van ongeveer 3000 mensen met matig/ernstige fysieke beperking en 300 met een 
verstandelijke beperking. Het werkelijke aantal in Wassenaar is onbekend.  
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ACTIVITEITEN 

Overleg met de gemeente Wassenaar 

Met de wethouders Zweerts de Jong en Bloemendaal, beiden belast met een deel van de portefeuille 
“mensen met een beperking”, hebben we ook in 2021 meerdere malen overlegd. Onderwerpen van 
gesprek waren onder andere:  

• Januari 2021 overleg met wethouder Zweerts de Jong. Ter tafel kwam onder meer de nieuw 
te ontwikkelen website van de gemeente en de wens om één loket in te richten om de 
toegang tot de gemeente te vereenvoudigen. 

• Juni 2021. Overleg met wethouders Zweerts de Jong en Bloemendaal. Bespreking over het 
ontbreken van openbare, ook rolstoeltoegankelijke, toiletten in Wassenaar centrum, strand 
en Meijendel.  Gemeente richt zich helaas alleen op voor publiek toegankelijke toiletten en 
niet op openbare toiletten. Inclusief denken leidt nog niet tot effectuering hiervan in huidige 
beleid. Gemeente wil afstemmiing / vermelding met HogeNoodapp verbeteren en laat in 
winkelcentrum stickers plakken. De argumenten van SGW dat veel mensen zich generen om 
naar publiek toegankelijke toilet te gaan kreeg geen respons.  

• September 2021. Wethouder Bloemendaal wil overleg over kostenbesparende maatregelen 
Wmo. De gemeente Wassenaar wil een grotere focus op zelfredzaamheid en biedt zo 
mogelijk alternatieve zorg aan in het voorliggende veld. Wethouder geeft toelichting over 
het raadsvoorstel.  

• Tijdens platformbijeenkomsten van Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) was er mondelinge 
uitwisseling van ideeën tussen bestuursleden van SGW en wethouders. 

• In september 2021 vond de rolstoeltoer plaats. Ook hierbij overleg met burgemeester, 
wethouders en de raadsleden uit het sociaal domein over toegankelijkheid van het 
winkelcentrum, winkels en horecagelegenheden. Aanbevelingen over aanpassingen werden 
toegezonden. 

Onderstaande bespreekpunten van het jaar 2020 blijven aktueel en zullen gemonitord worden door 
SGW 

 

• VN verdrag Handicap inzake de rechten van mensen met een beperking. Hoe geeft de 
Gemeente Wassenaar daar invulling aan? 

• De taakverdeling tussen Adviesraad Sociaal Domein (SAD) en SGW. Krijgt SGW de 
beleidsplannen van de Gemeente te zien? Van belang duidelijk aandacht te hebben voor 
verschil tussen advies en belangenbehartiging. SGW heeft de gemeente Wassenaar gevraagd 
vaker uitgenodigd te worden bij participatieprocessen. 

• De website van de gemeente Wassenaar en een fysiek loket bereikbaar voor mensen met 
een beperking. 

• De behoefte aan lokale dagopvang voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke 
beperking. 

• Vervoersmogelijkheid voor rolstoelgebruikers per bus van Wassenaar naar station 
Voorschoten. 

• Voorzieningen voor mensen met een beperking in nieuw te bouwen sporthal.   
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• De wenselijkheid om de krachten van alle bestaande stichtingen/adviesraden/commissies et 
cetera te bundelen om zodoende effectiever als belangenbehartiger richting Gemeente te 
kunnen functioneren. Er zijn veel organisaties die met elkaar samenwerken met 
verschillende percepties, taken en rollen in de samenleving.  Het is van belang een goede 
toegang te organiseren voor mensen met een beperking en de ondersteuning door 
gemeente  laagdrempelig te blijven aanbieden.  

Zwemuurtjes in het Sterrenbad      

Door de periodes van lockdown tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 was het Sterrenbad 
Sportfondsen gesloten gedurende meerdere weken. Het was in die periode niet mogelijk van het 
zwembad gebruik te maken. Inmiddels kunnen mensen met een lichamelijke of (lichte) verstandelijke 
beperking weer op drie dagen terecht voor een heerlijk zwemuurtje in het 
doelgroepen/therapie/welness bad. In de zomervakantie is het bad ook altijd open voor deze 
doelgroep. 

Dit heerlijke doelgroepen/therapie/wellness bad heeft altijd een watertemperatuur van 34 graden. 
Elke maandag (14.00 tot 15.00 uur) woensdag (11.00 tot 12.00 uur) en vrijdag (11.00 – 12.00 uur)  
maken gemiddeld 20 personen gebruik van deze prachtige activiteit. Een activiteit die in 2011 door 
de SGW is geïnitieerd en inmiddels is uitgegroeid tot 3 uur per week.  

Laagdrempelige toegang, gratis parkeer mogelijkheid en diverse faciliteiten in een volledig 
aangepaste kleedkamer voor mensen met een lichamelijke beperking. In de  3 MiVa uren  wordt er 
gerecreëerd maar ook altijd een half uurtje gezamenlijke oefeningen gedaan. De leeftijd van de 
deelnemers is tussen 15 en 85 jaar.  

Het zwemmen vindt plaats onder toezicht van een deskundig en hulpvaardig medewerker van 
Sterrenbad Sportfondsen, die ook wanneer dat gewenst is, de aanwezige badlift bedient. Deelnemers 
die zelf het water in kunnen komen, doen dat via de ‘luie’ trap en de geleidelijk aflopende bodem. 
Voor het aan- en uitkleden moet men zelf zorgdragen. Een eventuele helper mag, tegen betaling van 
de normale toegangsprijs, meezwemmen.  

Mede dankzij het enthousiasme van het team van het Sterrenbad  is het steeds uitermate gezellig. 
Lotgenoten helpen elkaar zo veel mogelijk, wanneer er hulp gewenst is. O ja en na afloop natuurlijk 
een verse kop koffie of thee in het Café Plaza terwijl er gezellig nagepraat wordt met elkaar.  

Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 

In 2021 heeft , mede ten gevolge van Corona gerelateerde beperkingen,  geen overleg plaats 
gevonden met ASD. ASD heeft een andere beleidsdoel dan SGW , maar samenwerking en aanvulling 
op elkaars domeinen kan waardevol zijn. ASD heeft in verleden aangegeven dat het nuttig is om 
samen te werken bij de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Het plan voor een 
themabijeenkomst in de gemeente waarop voorlichting wordt gegeven en plannen worden 
ontwikkeld kon niet verder uitgevoerd worden door de fysieke beperkingen in de corona tijd.    

Opfrissen Website SGW 

Vernieuwing van de website werd begin 2021 voltooid. Onze webmaster Diana van Santen heeft 
ordening en kleur ingebracht, daarbij hebben we de teksten geactualiseerd.   
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Rolstoeltoer Wassenaar 

  
Op 24 september 2021 organiseerde de Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) een rolstoeltoer 
door het centrum van Wassenaar.   

Aanleiding vormde de vraag hoe toegankelijk de Wassenaarse horeca en winkels zijn voor mensen 
die met een fysieke beperking aan een rolstoel gebonden zijn. Een specifiek aspect daarbij was ook 
de beschikbaarheid van rolstoeltoegankelijke toiletten. 

Om de ervaring breed uit te dragen waren burgemeester, wethouders, raadsleden, centrummanager 
en enkele ervaringsdeskundigen uitgenodigd deel te nemen. Hun aller aanwezigheid onderstreepte 
het belang van dit initiatief.     

Bevindingen, zoals door de deelnemers naar voren gebracht, volgen hierna. Niet overal is de 
bereikbaarheid even gemakkelijk, maar de bereidheid van het aanwezige personeel om te helpen is 
er steeds wel. Het overall beeld is dat veel goed gaat, maar ook dat: 

• In sommige winkels de paden aan de (te) smalle kant zijn. Soms zijn de paden door 
uitgestalde of tijdelijk neergezette spullen ook minder toegankelijk.  

• Openslaande vitrinedeuren onhandig te openen zijn, schuifdeuren zijn veel beter   
• Sommige winkels een balie hebben die vanuit een rolstoel onhandig hoog is.  
• Bij de horeca de tafel soms te laag of te hoog is voor een rolstoeler 
• Daar waar toiletten in horeca en winkels voor het publiek toegankelijk zijn, dit niet altijd 

makkelijk waarneembaar is. De sticker “WC” springt er niet uit qua vorm en niet qua grootte.  
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Sommige van de toiletten zijn niet of slecht rolstoel-toegankelijk. In een enkel geval zit het 
slot onhandig hoog.  

• Overige opmerkingen betreffen de toegankelijkheid buiten. Losse tegels, overhangend groen 
en lukraak geplaatste fietsen belemmeren een vrije doorgang. Ook zijn er onvoldoende 
speciale parkeerplaatsen en is de daar beschikbare ruimte voor in- en uitladen van een 
rolstoel te beperkt.  

Conclusies en aanbevelingen zijn de volgende: 

• Een goede toegankelijkheid van horeca en winkels zelf, de weg daarnaartoe, en van 
toiletfaciliteiten, is een noodzaak. Zowel voor de mensen in een rolstoel zelf, maar ook in 
bredere zin voor iedereen met een lichte fysieke beperking. En niet te vergeten voor de 
exploitanten van winkels en horeca.   

• Veel gaat al naar wens, daarnaast is de hulpvaardigheid groot. Toch bevelen we aan de 
bevindingen met winkels en horeca te delen en hun waar van toepassing om actie te vragen. 
Ook bevelen we B&W van Wassenaar aan om te bevorderen dat in 2022 de toegankelijkheid 
voor mensen met een (functie-)beperking zoals hierboven genoemd, wordt verbeterd. 
Periodieke beoordeling van voorgenomen acties en hun status lijken geboden.  

Voor de aanduiding van publiek beschikbare toiletten kan een duidelijker sticker (grootte, 
belettering, kleur) uitkomst bieden. Daarnaast kan een bewegwijzering helpen. 

 

Toegankelijkheid(sprijs) 

 

Wat is dat precies, de toegankelijkheidsprijs? 
Al jaren zet SGW een organisatie in het zonnetje die toegankelijk is voor iedereen, of daar in ieder 
geval zijn of haar best voor doet. Deze traditie is in gang gezet, door een kunstwerk, een keramiek 
plaquette, gedoneerd door Mieke van den Berg. Deze plaquette wordt als wisselprijs uitgereikt en 
krijgt dan een bijzonder plekje gedurende een jaar. Sinds 2020  hangt deze in de Bibliotheek. In 2020 
was de Bibliotheek de winnaar en in 2021 Het Centrum Management Wassenaar. Op zaterdag 4 
december 2021 heeft Ida Spelt, voorzitter SGW, de  toegankelijkheidsprijs, deze keer als 
bemoediging, uitgereikt aan Frédérique Diepstraten, de Centrum Manager van Stichting 
Winkelcentrum Wassenaar. Hiermee benadrukken we het initiatief rondom het voor publiek 
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openstellen van toiletten in winkels en horeca. We vinden dit een prachtig initiatief, waarbij iedereen 
welkom is om het toilet te gebruiken,zonder iets te nuttigen of  te hoeven kopen. Dit geldt o.a. voor  
La Casita, waar de prijs werd uitgereikt, of bij de Bibliotheek, die de prijs vorig jaar heeft gekregen. 
SGW geeft hiermee blijk van waardering  en en vindt dit een mooie stap richting openbaar 
toegankelijke toiletten. De Centrum Manager heeft er de voorkeur aangegeven de prijs nog een 
jaartje in het zicht te laten hangen in de Bibliotheek.  
 
Eerdere winnaaars van de toegankelijkheidsprijs zijn onder andere: 
2018 Parkeerterrein Zeelust, van de gebroeders Westgeest, die de strandmiddelen beheren. 
2017 Het Sterrenbad, vanwege de aangepaste kleedkamer  
2016 Hotel Restaurant Van der Valk Bijhorst, vanwege het toegankelijke terras 
2015 Strandpaviljoen De Gouden Bal (intussen BAIT), vanwege de aangepaste toilet 
2014 Restaurant Schulpwei (intussen de Baron) vanwege de rolstoel toegankelijkheid 
2013 De Kinderboerderij, waar mensen met een verstandelijke beperking een (werk)plek vinden 
2012 Albert Heijn, vanwege de toegankelijke en bemande servicebalie en de behulpzaamheid in de 
winkel 
 
In  het voortraject naar de uitreiking van de toegankelijkheidsprijs heeft SGW nauw samengewerkt 
het Federatie Wassenaarse ouderenorganisaties (FWO). FWO en SGW hechten veel waarde aan voor 
publiek toegankelijke toiletten in heel Wassenaar, ook in of bij de buitengebieden. Meer toiletten, 
juist ook aangepaste toiletten, geeft meer vrijheid voor alle inwoners van Wassenaar, voor mensen 
met of zonder beperking, met of zonder rolstoel. Iedereen in ons dorp moet mee kunnen doen aan 
het sociale leven.  
 
Bijeenkomst Participanten raad juli 2021 
 
Met een deel van van het SGW bestuur hebben we overleg gehad met de participanten raad van 
SZW. We hebben kennis en ideeen uitgewisseld over belangenbehartiging. 
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VOORZIENINGEN 

Strandjutters en Tiralo 

Van de drie Jutters (strandrolstoelen) en de Tiralo (drijvende strandstoel die met behulp van een 
begeleider over het strand tot in het water kan worden gereden), en de strandrollator, is de hele 
zomer (en daarna) weer gebruik gemaakt.  

De SGW is de gebroeders Westgeest, de exploitanten van parkeerterrein Zeelust, wederom zeer 
erkentelijk voor het verschaffen van onderdak, en het beheer en onderhoud van onze 
strandvoorzieningen. 
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VERTEGENWOORDIGINGEN 

Contacten met andere organisaties 

De SGW onderhoudt contacten met diverse organisatie in Wassenaar. De frequentie was in 2021 
minder dan gewoonlijk door Corona-virus gerelateerde beperkingen. Er liggen verbindingen met de 
Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties, de Stichting Bijbus, Sociaal Kontakt Wassenaar, de 
Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, de Stichting Wassenaarse Zorgverlening, 
Florence, Zorgbelang Zuid-Holland West, Platform VG Haaglanden, MEE Zuid-Holland Noord, 
Woonvoorziening De Haven van Middin, locatie Rodenburg van Philadelphia, Gemiva, de Adviesraad 
Sociaal Domein Wassenaar, GGD Haaglanden, het Platform Gehandicapten Voorschoten en 
Koninklijke Visio Leiden. 
 
VOORUITBLIK 2022 
 
Plannen 2022 

De plannen van SGW voor 2022 zijn het onder de aandacht brengen en realiseren van openbaar 
toegankelijke aangepaste toiletten, samenwerking met andere stichtingen met overlappende 
doelstellingen en bevorderen van toegankelijkheid voor onze achterban. 
 

- Toegankelijkheidsprijs uitreiken in het najaar  
 

- Achterban informeren via de website en de lokale media 

- Blijvend stimuleren om samen te werken met organisaties in sociale domein 

- Gemeente: toegankelijkheid, voorzieningen, verkeersproblemen, parkeren voor mensen een 
een fysieke beperking, huisvesting, implementatie VN-verdrag 

- Deelname Kernteam Fit in  Wassenaar, om meer mensen te stimuleren deel te laten nemen 
aan beweegactiviteiten in het kader van gezonde leefstijl van onze achterban 

- Bijdragen aan bevorderen van gezondheiddoor middel van gezonde leefstijl van de 
achterban. 
 

- Verder inzetten voor het realiseren van een openbaar aangepast toilet 
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FINANCIELE VERANTWOORDING 

De jaarrekening sloot in 2021 met een positief saldo van € 1.443  

Voorlopig zijn er nog voldoende middelen om lopende kosten en bijzondere uitgaven op te vangen.   

In 2021 zijn zeer gewaardeerde donaties ontvangen van 

• Mr Krist  

• Stichting Unie van Vrijwilligers afd Wassenaar 

• De heer Hans Kortekaas, oud-Wassenaarder  

Een tweetal van deze donaties is door de schenker als geoormerkt aangeduid.  Ze worden niet 
ingezet voor de eigen exploitatie van SGW, maar voor het realiseren van projecten ten goede aan de 
doelgroep. 

Nieuwe donateurs blijven natuurlijk zeer welkom. Wij zijn een ANBI-stichting, waardoor een gift 
(onder voorwaarden, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de donateur) fiscaal aftrekbaar is. 

Ons bankrekeningnummer is NL32RABO0130205877 ten name van de Stichting SGW. Kamer van 
Koophandel nummer van de SGW is 41150892 

Het volledige financiële verslag is naast dit jaarverslag gepubliceerd op onze website 

www.sgwassenaar.nl 

 


