
Gemeentebestuur Hellendoorn - Petitie 'WIE wast U straks?' 

Van:    "Initiatiefgroep 'WIE wast U straks?'" <wiewastustraks@gmail.com>
Aan:

   

<gemeente@aaenhunze.nl>, <info@aalsmeer.nl>, <gemeente@aalten.nl>, 
<gemeente@achtkarspelen.nl>, <bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl>, 
<info@albrandswaard.nl>, <post@alkmaar.nl>, <Gemeente@almelo.nl>, 
<info@almere.nl>, <gemeente@alphenaandenrijn.nl>, <info@alphen-chaam.nl>, 
<gemeente@ameland.nl>, <info_gemeente@amersfoort.nl>, <gemeente@amstelveen.nl>, 
<gemeente@apeldoorn.nl>, <info@appingedam.nl>, <gemeente@arnhem.nl>, 
<info@assen.nl>, <Gemeente@asten.nl>, <gemeente@baarle-nassau.nl>, 
<gemeente@baarn.nl>, <gemeente@barendrecht.nl>, <info@barneveld.nl>, 
<gemeente@bedum.nl>, <info@gemeentebeek.nl>, <gemeente@beemster.net>, 
<info@beesel.nl>, <gemeente@bellingwedde.nl>, <gemeente@bergambacht.nl>, 
<info@bergeijk.nl>, <info@bergen.nl>, <info@bergen-nh.nl>, 
<stadskantoor@bergenopzoom.nl>, <info@gemeenteberkelland.nl>, 
<gemeente@bernheze.org>, <info@gemeentebernisse.nl>, <gemeente.best@gembest.nl>, 
<gemeente@beuningen.nl>, <info@beverwijk.nl>, <gemeente@binnenmaas.nl>, 
<info@bladel.nl>, <mail@blaricum.nl>, <gemeente@bloemendaal.nl>, 
<gemeente@boarnsterhim.nl>, <info@bodegraven-reeuwijk.nl>, <info@boekel.nl>, 
<gemeente@borger-odoorn.nl>, <info@borne.nl>, <info@borsele.nl>, 
<Info@boskoop.nl>, <gemeente@boxmeer.nl>, <gemeentebreda@breda.nl>, 
<gemeente@boxtel.nl>, <info@brielle.nl>, <info@bronckhorst.nl>, 
<gemeente@brummen.nl>, <gemeente@brunssum.nl>, <info@bunnik.nl>, 
<gemeente@buren.nl>, <info@bussum.nl>, <gemeente@capelleaandenijssel.nl>, 
<gemeentebestuur@castricum.nl>, <info@coevorden.nl>, <info@cranendonck.nl>, 
<info@cromstrijen.nl>, <gemeente@cuijk.nl>, <info@culemborg.nl>, 
<gemeente@dalfsen.nl>, <post@dantumadiel.eu>, <info@debilt.nl>, 
<gemeente@demarne.nl>, <info@derondevenen.nl>, <gemeente@dewolden.nl>, 
<gemeente@delfzijl.nl>, <info@denhelder.nl>, <info@deurne.nl>, 
<gemeente@deventer.nl>, <gemeente@diemen.nl>, <info@dinkelland.nl>, 
<info@doesburg.nl>, <gemeente@doetinchem.nl>, <info@dongen.nl>, 
<gemeente@dongeradeel.nl>, <gemeente@drechterland.nl>, <gemeente@drimmelen.nl>, 
<gemeente@dronten.nl>, <info@druten.nl>, <gemeente@duiven.nl>, <info@echt-
susteren.nl>, <info@edam-volendam.nl>, <info@ede.nl>, <info@eemnes.nl>, 
<algemeen@eemsmond.nl>, <gemeente@eersel.nl>, <info@eijsden-margraten.nl>, 
<gemeente@eindhoven.nl>, <gemeente@elburg.nl>, <gemeente@emmen.nl>, 
<stadhuis@enkhuizen.nl>, <postbus20@enschede.nl>, <gemeente@epe.nl>, 
<gemeente@ermelo.nl>, <info@etten-leur.nl>, <info@ferwerderadiel.nl>, 
<info@franekeradeel.nl>, <info@gaasterlan-sleat.nl>, <info@geertruidenberg.nl>, 
<info@geldermalsen.nl>, <gemeente@geldrop-mierlo.nl>, <gemeente@gemert-bakel.nl>, 
<gemeente@gennep.nl>, <gemeente@giessenlanden.nl>, <info@gilzerijen.nl>, 
<info@goeree-overflakkee.nl>, <stadskantoor@goes.nl>, <info@goirle.nl>, 
<Gemeente@Gorinchem.nl>, <gemeente@gouda.nl>, <gemeente@graftderijp.nl>, 
<info@grave.nl>, <gemeente@groesbeek.nl>, <info@groningen.nl>, 
<info@grootegast.nl>, <info@gulpen-wittem.nl>, <gemeente@haaksbergen.nl>, 
<gemeente@haaren.nl>, <antwoord@haarlem.nl>, <post@Haarlemmerliede.nl>, 
<info@haarlemmermeer.nl>, <gemeente@halderberge.nl>, <gemeente@hardenberg.nl>, 
<gemeente@harderwijk.nl>, <info@gemhg.nl>, <gemeente@haren.nl>, 
<gemeentebestuur@harlingen.nl>, <gemeente@hattem.nl>, <post@heemskerk.nl>, 
<gemeente@heemstede.nl>, <gemeente@heerde.nl>, <gemeente@heerenveen.nl>, 
<post@heerhugowaard.nl>, <gemeente@heerlen.nl>, <postbus@heeze-leende.nl>, 
<info@heiloo.nl>, <gemeentebestuur@hellendoorn.nl>, <gemeente@hellevoetsluis.nl>, 
<gemeente@helmond.nl>, <gemeente@h-i-ambacht.nl>, <gemeente@hengelo.nl>, 
<gemeente@s-hertogenbosch.nl>, <info@hetbildt.nl>, <heumen@heumen.nl>, 
<info@heusden.nl>, <info@hillegom.nl>, <gemeente@hilvarenbeek.nl>, 
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Geachte gemeenteraadsleden, burgermeester en wethouders, 

Als we gezond zijn staan we op wanneer we dat willen, nemen we een douche wanneer we dat willen, kleden we 
ons aan/uit wanneer we dat willen en gaan we naar het toilet wanneer we dat willen. We hebben het over de meest 
basale dimensie van zelfregie. 

Maar wat als je op dit gebied zorgafhankelijk wordt en dus de controle over het meest persoonlijke wat je hebt, je 
eigen lichaam, moet inleveren, wat dan? 

U weet allen dat staatssecretaris Van Rijn zich de sterke lobby vanuit patiënten en professionals heeft 
aangetrokken en nu de overheveling van de persoonlijke verzorging naar de gemeenten heroverweegt. Hierbij is 
goede zorg zijn uitgangspunt. Wij als (burger) initiatiefnemers van de petitie ‘WIE wast U straks?’ zijn blij dat er 
even een pas op de plaats is gemaakt.  

Onlangs zijn wij gestart met de petitie www.wiewastustraks.petities.nl . Hiermee willen wij de moreel-ethische kant 
een prominentere plaats in de discussie geven. 

Wij beroepen ons op het grondwettelijk recht (art.11) op bescherming van onze lichamelijke integriteit en vinden 
dat dit alleen gewaarborgd kan zijn als ons recht op professionele zorg thuis behouden blijft. Hoe en in welke Wet 
dat recht precies vorm moet krijgen is voor ons secundair.  

Wij vinden dat er nu een natuurlijk moment aangebroken is en de BURGER in Nederland aan zet is. Daarvoor 
vragen we u om uw inzet! 

Wij hopen dat u kennis wilt nemen van onze actie en dat deze bijdraagt aan een meer fundamentele discussie 
binnen uw gemeente, waarbij we u vragen om ook uw buurtraden en burgers te betrekken.  

De landelijk gevoerde discussie over de persoonlijke verzorging thuis hebben wij getracht zo objectief mogelijk 
weer te geven, u kunt deze nalezen op onze website www.wiewastustraks.123website.nl, ook treft u daar onze 
flyer aan. 

Dank u wel. 

Met vriendelijke groet, 

de initiatiefgroep ‘WIE wast U straks?’ 

wiewastustraks@gmail.com 

<gemeente@hilversum.nl>, <info@hofvantwente.nl>, <contact@hollandskroon.nl>, 
<info@hoogeveen.nl>, <gemeente@hoogezand-sappemeer.nl>, <gemeente@hoorn.nl>, 
<gemeente@horstaandemaas.nl>, <gemeente@huizen.nl>, <gemeentehuis@houten.nl>, 
<info@gemeentehulst.nl>, <info@ijsselstein.nl>, <info@kaagenbraassem.nl>, 
<info@kampen.nl>, <gemeente@kapelle.nl>, <info@katwijk.nl>, 
<gemeentehuis@kerkrade.nl>, <info@koggenland.nl>

Datum:    30-9-2013 23:37
Onderwerp:   Petitie 'WIE wast U straks?'

pagina 2 van 21-10-2013

file://C:\TMP\XPgrpwise\524A0B23Hellendoornraadhuis100173306813382B1\GW_00002.HTM


