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Wilt u ook als vrijwilliger een steentje bijdragen aan het werk van
het gehandicaptenplatform? Het maakt niet uit of u een handicap
hebt of niet. Alle hulp is welkom, zowel op administratief als fysiek
gebied.
Het platform heeft vooral behoefte aan een secretaris, maar
zoekt ook hulp bij: de pr, fondsenwerving, ludieke acties, het
scholenproject en/of de scootmobielrijvaardigheidscursus.
Geen langdurig vergaderen maar écht aan de slag!
Wilt u meer informatie bezoek onze website
www.gehandicaptenplatformklm.nl of bel 0416- 274727.

Samen werken aan de wijk

Samen werken aan de wijk wordt ook in de gemeente Loon op
Zand steeds belangrijker. Iedereen heeft er baat bij als de wijken
aantrekkelijk, leefbaar en goed toe- en uitgankelijk blijven.
Het wijkteam onder leiding van Jacqueline de Bekker en
René Pagie staat graag voor u klaar met advies en informatie
betreffende de wijk.
Hun contactgegevens zijn:
• voor Kaatsheuvel West en De Moer
jdebekker@prismanet.nl tel: 06 21204709.
• voor Kaatsheuvel Oost en Loon op Zand
r.pagie@loonopzand.nl tel: 06 46605515.

Tips WMO gebruiker

Een gemeente mag op grond van een inkomensgrens nooit een
Wmo- voorziening afwijzen. Dit is in strijd met de wet. Gebeurt dit
wel, dan kan bezwaar worden ingesteld.Hiervoor geldt een termijn
van zes weken na dagtekening van de beslissing.
Het komt voor dat men bij een gemeentelijk zorgloket op een
hulpvraag mondeling te horen krijgt dat de gemeente geen
oplossing heeft.
Ook dan is het belangrijk om de gemeente te verzoeken de
hulpvraag tóch in behandeling te nemen en het besluit schriftelijk
mede te delen. Alleen dan, kunnen juridische stappen worden
ondernomen.

Toeslagen

Wilt u informatie over huurtoeslag of zorgtoeslag kijkt u dan op de
website van de belastingdienst www.toeslagen.nl. Hier kunt u
kosteloos uw toeslagen aanvragen.
Hebt u hulp nodig? Schakel dan degene in, die voor u de
belastingaangifte invult of bel de belasting telefoon 0800-0543.
Betaal niet voor de aanvraag van uw zorgtoeslag!
Zoekt u op internet informatie over de zorgtoeslag, dan komt u al
snel terecht op een website www.zorgtoeslag.nl, waar u een
zorgtoeslag kunt aanvragen, maar waarvoor u dan 19 tot 25 euro
moet betalen.

Kwaliteit

Iedere regiotaxigebruiker mag ‘kwaliteitverkenner’ worden.
Hij of zij moet zich daarvoor wel eerst registreren via het
aanmeldformulier op de website www.regiotaximiddenbrabant.nl
(blok ‘Feedback’).
De registratie moet betrekking hebben op een geldig pasnummer
in combinatie met een geldige ritdatum. Ongeldige formulieren
worden niet gebruikt voor de rapportage.
Alléén pashouders die zich hebben aangemeld als
kwaliteitverkenner en een bankrekeningnummer hebben
bekendgemaakt aan het Servicepunt komen in aanmerking voor
een vergoeding.

Ons koor

Op 26 september 2012 kondigden Dimphie Stans, Christa Bleeker
en Riky Damen aan, dat zij een koor wilden oprichten alléén voor
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het
streven is in januari 2013 van start te gaan. Het koor zal zich
toeleggen op Nederlandstalige muziek.
Op maandag 12 november heeft de eerste bijeenkomst al
plaatsgevonden. Natuurlijk zijn extra leden altijd welkom.
Dus als u denkt: “dit is wel iets voor mij”, aarzel niet en word lid
van “Ons koor”.
Bel tussen 18:00u en 19:00u naar 06-54255912
of stuur een mail naar onskoor@yahoo.com

Parkeren voor gehandicapten

Er is een eenvoudig boekje ontwikkeld, waarin per gemeente in
Nederland het parkeerbeleid voor GehandicaptenParkeerKaarten
(GHPK) is opgenomen en verduidelijkt.
Het is een handzame uitgave. In schema staat aangegeven, wat
de situatie per gemeente is.
Bijvoorbeeld of men er met een GHPK gratis kan parkeren
en hoe lang.
Het boekje kost € 4,95 exclusief verzendkosten en is te bestellen
op parkeergids@gmail.com.
U ontvangt dan het boekje en de rekening per post.

Mede door...

Mede door de financiële bijdrage van de “Stichting
Stimuleringsfonds Thebe Extra Midden-Brabant”, is deze
Nieuwsbrief tot stand gekomen.
Ook onze volgende Nieuwsbrief, die medio juni 2013 bij u op de
mat valt, wordt door de “Stichting Stimuleringsfonds Thebe Extra
Midden-Brabant” gesponsord. Hiervoor onze dank!
St. Gehandicaptenplatform Kaatsheuvel – Loon op Zand – De Moer
wenst u sfeervolle kerstdagen, een fijne jaarwisseling en alle goeds
voor 2013 toe!

Deze nieuwsbrief werd mede
mogelijk gemaakt door :

De gemeente werkt hard aan het up-to-date houden van haar adressenbestand. Toch kan het voorkomen,
dat deze nieuwsbrief bij u bezorgd wordt, terwijl de geadresseerde is overleden of verhuisd. Zowel de
gemeente als wij vinden dit heel vervelend en bieden u daarvoor op voorhand welgemeende excuses aan.
Daarnaast willen wij u vragen de foutieve adressering door te geven via telefoonnummer 0416 – 27 47 27.
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