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De Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) presenteert zijn 11e
Jaarverslag. Al meer dan een decennium zet de SGB zich in voor de Baarnse
burger met een beperking .
Haar wortels vindt de SGB in de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG).
Deze wet is in 2007 opgegaan in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), waarin ook een deel van de AWBZ in is ondergebracht (m.n. de
Huishoudelijke Hulp).
Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Baarn. Onze doelstelling in
algemene zin is het bevorderen van het welzijn van mensen met een beperking. Dat
doel trachten we te bereiken door algemene belangenbehartiging van de doelgroep
en het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan de gemeente over haar
beleid, maar ook over zeer praktische zaken.
Daarbij kan gedacht worden aan het doen van onderzoek naar toegankelijkheid van
(openbare) gebouwen, waarbij deskundig advies wordt ingewonnen bij de
bouwkundig adviseur toegankelijkheid (BAT) van de organisatie CliëntenBelang
Utrecht.
Ook op het gebied van Vervoer volgen wij de ontwikkelingen kritisch bij de
RegioTaxi, de NS en regionale busondernemingen. Bij de herinrichting van het
stationsgebied hebben wij ons sterk gemaakt voor het plaatsen van twee algemene
invalidenparkeerplaatsen aan het begin van het nieuwe parkeerterrein.
Vanaf het begin van de WMO hebben wij ons samen de FGBB, Ouderenbonden
PCOB en ANBO en later ook de Allochtonenraad ingezet deze wet bekendheid te
geven in de Baarnse gemeenschap. Deze samenwerking richtte zich met name op
de z.g. burgerparticipatie, een belangrijk onderdeel van deze wet. Dit heeft echter
een lange adem, omdat het gaat om een bewustwordingsproces.
Samen met de andere adviesorganen Seniorenraad en Allochtonenraad zullen we dit
jaar door de gemeente betrokken worden bij de vernieuwing van de beleidsnota
“Beter voor elkaar”.
Ook in 2010 hebben wij deelgenomen aan het Cultureel Festival. Aan onze kraam
hadden we plaats ingeruimd voor de Reumavereniging Soest Baarn. Via de
organisatie Versterking CliëntenPositie hadden wij ook dit jaar de “Bus 1202”
geregeld. In deze bus was uitgebreide informatie aanwezig voor mensen met een
beperking en konden aan deskundigen vragen worden gesteld. Dit jaar was er
aandacht voor het gebruik van de scootmobiel en rolstoel. Jong en oud kon ervaren
met welke hindernissen mensen met een beperking te maken hebben. Wij mochten
ook wethouder De Wilde weer welkom heten bij onze kraam.
Ook de jaarlijks te organiseren (op initiatief van Veilig Verkeer Nederland, afd. Baarn)
scootmobielcursus was weer een succes. Evenals de jaarlijkse scootmobieltocht.

Veiligheid is een onderwerp, dat de gewone burger bezig houdt, maar voor de burger
met een beperking staat het nog hoger op de agenda. Dit jaar wordt er weer een
informatieochtend gehouden in de Speeldoos. Informatie hierover volgt binnenkort.
Een speerpunt van onze activiteiten blijft het z.g. inclusief beleid. Dat houdt in dat de
we met z’n allen ervoor moeten zorgen dat mensen met een beperking op dezelfde
wijze kunnen deelnemen aan de samenleving als de “gewone” mensen.
Tot slot een oproep aan mensen die zich na lezing van dit artikel geroepen voelen
een steentje bij te dragen, laten zij zich melden bij de SGB!

