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Reclamebord als hindernis
Hoe toegankelijk is Winsum voor gehandicapten? In het
VN-panel zoeken zij samen met niet-gehandicapten naar
manieren om obstakels weg te nemen.
PAULINE VAN KEMPEN

WINSUM Eigenlijk zou ieder tafeltje
een houder voor een wandelstok
moeten hebben, filosofeert Rob Higler (66). Hij zit op het terras van herberg De Gouden Karper in het centrum van Winsum en raapt zijn omgevallen stok van de grond.
Samen met Amber Nijhoff (23) is
hij als gehandicapte betrokken bij
het VN-panel in Winsum, dat de gemeente toegankelijker moet maken
voor mensen met een beperking.
Daarbij gaat het niet alleen om een
lichamelijke of verstandelijke handicap, maar ook om bijvoorbeeld een
chronische ziekte.
Het VN-panel komt voort uit het
VN-verdrag voor de rechten van de
mens met een beperking, dat dit jaar
ook in Nederland bij wet wordt bekrachtigd. Daarin is vastgelegd dat
mensen met een beperking dezelfde
rechten hebben als iedereen.
Zo vanzelfsprekend is dat niet,
weet Higler, die drie jaar geleden een
herseninfarct kreeg en sindsdien
deels verlamd is en moeilijk spreekt.
„Als je ziek bent, moet je bijvoorbeeld veel meer premie betalen."
Met zijn driewieler beweegt Higler
zich voort door Winsum, wat zeker
in het centrum geen sinecure is. De
Boog komt hij wel over, maar in de
schuin aflopende Hoofdstraat moet
hij alle moeite doen om niet uit de
bocht te vliegen en in de afwateringsgoot te belanden.
„En kijk die mevrouw daar in die
rolstoel eens", wijst Carla Evers (64).

Rob Higler en Amber Nijhoff in Winsum.

`Het gaat
ons om
bewustwording'
„Die wil Kruidvat in, maar dat gaat
van zijn levensdagen niet lukken. En
al die reclameborden op de stoep,
daar kom je dus niet langs. Het gaat
ons om bewustwording."
Evers zat zelf een tijdje in een rolstoel nadat zij een nieuwe knie had
gekregen en ze lijdt aan chronische
vermoeidheid. Evenals Higler is zij
lid van het Gehandicaptenplatform
in Winsum, dat gewoon blijft be-
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staan. „Het platform richt zich vooral op fysieke toegankelijkheid", legt
Higler uit. „Het VN-panel is veel breder: het gaat bijvoorbeeld ook over
de toegankelijkheid van clubs en
verenigingen."
En over begrijpelijke taal, en over
meer banen voor gehandicapten,
vult Nijhoff aan. Zij is geboren met
het syndroom van Sturge Weber en
heeft last van epilepsie en slecht
zicht.
Het panel wordt ondersteund
door Jos Voppen van Buurtwerk Nederland en Jeroen Veltheer van de
Coalitie voor Inclusie. Iedereen die
mee wil denken, is vanmiddag vanaf
17.0o uur welkom op het gemeentehuis. Higler: „De eerste ondernemers hebben zich al gemeld."

