
 

 

 

 

 

                                                NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022 

 

 

Beste mensen, 

 

Zo aan het eind van het jaar wil het bestuur van het PGGO nog enkele dingen 

met u delen. 

Wij zijn aan het eind van ons uitgestelde jubileumjaar en laten u graag weten 

waar we zoal mee bezig zijn (geweest). 

 

In januari is een werkgroep gestart die mensen bewust moet maken van hun 

woonomgeving. Met name hoe je aanpassingen moet doen in je huis om 

langer thuis te kunnen wonen. Of moet je juist bijtijds verhuizen naar een 

aangepaste woning? De bijeenkomsten waren het jaar door deels nog per 

internet, deels met fysieke aanwezigheid. Dit project,” Lang zullen we gelukkig leven”, is een samenwerking 

van verschillende instanties onder auspiciën van Paulina.nu. 

 

Op 21 april werden we in het Haegse Huus door dames van het Wmo loket bijgepraat over 

de veranderingen in de Wmo. Velen werden er niet blij van, maar het verhaal was wel 

helder. Belangrijk is dat u goed voorbereid naar het loket gaat met een goed onderbouwde 

vraag, neem iemand mee of vraag hulp bij Stichting MEE. 

 

Oscar Zeelenberg bezocht de opening van het Vliedpark in Middelharnis en toetste de 

rolstoeltoegankelijkheid. 

Wij waren betrokken bij de inrichting van het (sport)park. 

 

De Punt bij Ouddorp gaat op de schop! We zijn gevraagd mee te denken over de herinrichting van dit mooie 

stukje strand aan de Grevelingen. Hoewel eerst het plan uitgesteld is, lijkt het nu toch verwezenlijkt te worden. 

Er komt een steiger waar u met de rolstoel tot aan het water kunt komen. En aangepaste toiletten. De 

strandrolstoel, die wij graag gerealiseerd zien bij restaurant Twins, zal niet vanuit de gemeente komen. We gaan 

volgend jaar proberen hiervoor sponsoren te vinden. 

 

Ook zijn we gevraagd om mee te denken met de gemeente over de toegankelijkheid van alle kernen. Er worden 

schouwen gehouden met gebruikmaking van onze expertise en dat van het oogcafé. We zien uit naar een 

vruchtbare samenwerking. 

 

Op onze website kunt u ons promotiefilmpje nog steeds bekijken, we hopen hiermee onze achterban te 

vergroten. 



 

 

We kijken met veel genoegen terug naar ons (uitgestelde) jubileumfeest en de lunch op de beroepscampus. 

Beide middagen waren zeer goed bezocht en erg gezellig. Mooi om elkaar weer te zien en te spreken na alle 

corona-perikelen. 

 

Begin dit jaar heeft Jane van Dongen aangegeven op 1 januari 2023 te stoppen met het voorzitterschap. Na 

meer dan 17 jaar in het bestuur te hebben gefunctioneerd merkt zij een zekere “ actiemoeheid” bij zichzelf. Tijd 

dus voor nieuw elan en gelukkig hebben we in Cees Verbaan een prima opvolger gevonden die met nieuwe 

energie het PGGO zal leiden. Cees heeft veel bestuurlijke ervaring en is een kei in het organiseren van 

evenementen. 

 

Beste mensen, wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons bestuur willen versterken, gebouwen willen 

testen of op een andere manier ons willen helpen. Laat ons weten wat u leuk vindt! 

Verder willen we graag weten waar u letterlijk of figuurlijk tegenaan loopt in uw leven. Bij Wmo zaken denken 

we graag met u mee en ondersteunen u als het u zelf niet lukt. We moeten weten wat er leeft, zodat we er samen 

iets aan kunnen doen! 

 

Ook volgend jaar hopen we voor mensen met een functiebeperking het verschil te kunnen maken. 

Het bestuur wenst u al het goede voor 2023. 

 

Jane van Dongen, voorzitter (aftredend) 

Cees Verbaan, nieuwe voorzitter 

Sjaan Koese, tweede voorzitter 

Märy Groenendijk, secretaris 

John van Item, penningmeester 

Leen Vroegindeweij, bestuurslid, mede namens oogcafé 

Oscar Zeelenberg, bestuurslid, wil graag een “luisterend oor” bieden als u daar behoefte aan heeft. 

André Both, geen bestuurslid maar wel behulpzaam bij allerlei zaken. 


