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'Onze grootste wens? Onszelf
opheffen'

SECRETARIS KEES FRANKEN (LINKS) EN VOORZITTER JAN LANOOY
VAN HET ROOSENDAALSE GEHANDICAPTENPLATFORM: ,,WE HOPEN
DAT TOEGANKELIJKHEID TUSSEN DE OREN VAN ARCHITECTEN EN
PLANNENMAKERS KOMT.'' FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

Het Roosendaals Gehandicapten Platform heeft sinds de
oprichting in 1982 veel bereikt. Maar er zijn nog wensen.
Van FRANK TIMMERS
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Het Roosendaals Gehandicapten Platform (Rogep) bestaat deze week
35 jaar. De vrijwilligers komen tot de conclusie dat het in de
gemeente zo slecht nog niet gaat met de toegankelijkheid voor
mensen met een beperking.
,,Het liefst zouden wij onszelf opheffen. Daarvoor is het te vroeg'',
zegt voorzitter Jan Lanooy. De grootste vooruitgang is volgens hem
dat het platform niet langer achter alles en iedereen aan moet lopen
om zaken verbeterd te krijgen. ,,We worden nu vroeg bij de plannen
betrokken, nog voordat ze worden uitgevoerd. Na onze opmerkingen
worden de bouwtekeningen vaak aangepast, dan komen er alsnog
toiletten, parkeerplekken en leuningen bij. Nóg liever zien we dat
toegankelijkheid tussen de oren komt van architecten en andere
plannenmakers. Dat ze daar automatisch aan denken, zoals mensen
een paraplu pakken als het regent.''
In die 35 jaar heeft Rogep de meeste moeite moeten doen voor een lift
in het station. ,,Daar waren we 25 jaar mee bezig. Vijf ministers van
Verkeer en Waterstaat hebben we daarop aangesproken. Het proces
rondom de passerelle over het spoor verliep eenvoudiger'', zegt
secretaris Kees Franken die trots is op wat er is bereikt. ,,Basale
zaken zoals afritten op hoeken van straten, bredere trottoirs. Daar
zijn mensen in een rolstoel al erg mee geholpen. Mensen met een
kinderwagen ook.''
Op de verlanglijst staan nog zaken als een betere toegankelijkheid
van sommige Roosendaalse evenementen, de horeca, winkels en
sportclubs. ,,Ik snap ook wel dat je een monumentaal pand in de
binnenstad niet makkelijk aanpast. Toch liggen er soms kansen,
zoals een ingang aan de achterzijde van een pand. Laat in ieder geval
zien dat je je stinkende best hebt gedaan'', zegt de voorzitter.
Door winkels te keuren, worden eigenaren bewust gemaakt van de
toegankelijkheid, en kinderen krijgen he een en ander mee in een
door het platform ontwikkeld spel. ,,Dat is leuk'', lacht Franken. ,,Ze
merken dat je een veter kunt strikken met één hand of hoe het is om
niks te zien. We hopen dat ze die ervaring later gebruiken als ze in
een positie komen waar ze iets aan de toegankelijkheid kunnen
bijdragen.''
Rogep viert het lustrum donderdag in De Wieken.
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