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Een aantal leden van Stichting Gehandicaptenplatform Kaatsheuvel – Loon op Zand – de Moer

Het gehandicaptenplatform is een groep vrijwilligers die de belangen behartigt 
voor de mensen binnen de gemeente Loon op Zand die een handicap hebben of 
chronisch ziek zijn.

Als belangenbehartiger van mensen met een beperking is het belangrijk om 
standpunten te formuleren die úw wensen en behoefte vertegenwoordigen. Dat 
is precies wat wij voor ogen hebben. Om tot standpunten te komen, hebben wij 
signalen nodig van u als ervaringsdeskundige. Uw inbreng zorgt ervoor dat het 
gehandicaptenplatform bij de gemeente en andere instanties kan functioneren als 
een gesprekspartner waar terdege rekening mee wordt gehouden.

Naast het opkomen voor wonen, welzijn en zorg werkt het gehandicaptenplatform 
aan het verbeteren van de toegankelijkheid in de gemeente Loon op Zand. Toe-
gankelijkheid op alle gebied. Denk hierbij aan de letterlijke toegankelijkheid maar 
ook aan bejegening en digitale toegankelijkheid. 
Om dit te bereiken wordt er onder andere gewerkt aan bewustwording onder 
ambtenaren, projectleiders, architecten en winkeliers.
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1. Welkom
2. Groepen
3. Oproep
4. Contact

Inhoud: Voor u ligt de kennismakingsbrief van Stichting Gehandicaptenplatform 
Kaatsheuvel – Loon op Zand – de Moer. In deze eerste uitgave wordt uitgebreid 
verteld uit welke (werk) groepen het gehandicaptenplatform bestaat, wat de 
doelstelling is en hoe het gehandicaptenplatform deze doelstelling wil bereiken.
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Bestuur
Het bestuur richt zich op inhoudelijke, beleidsmatige 
zaken met betrekking tot:
•	 het gemeentelijk participatiepanel WMO
•	 het gemeentelijk platform Welzijn, Wonen en Zorg
•	 het regionaal werkende Reizigersbelang Regiotaxi 
Midden-Brabant
•	 het regionaal Overleg Gehandicaptenorganisaties 
Midden-Brabant 
•	 de programmaraad van Dienstencentrum de Rode 
Loper
•	Wijkgericht werken (samen werken aan de wijk)
•	Woningstichting Casade

Twee keer per jaar vinden er over relevante beleidsmatige 
zaken uitgebreide gesprekken plaats met wethouders en ambtenaren. Als 
het nodig is mag er altijd tussendoor met hen contact opgenomen worden.

Werkgroep BTBU
De leden van deze werkgroep werken aan verbetering 
van de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid 
en Uitgankelijkheid van openbare gebouwen, ruimten en 
evenementen binnen onze gemeente. 

Zij controleren, geven adviezen en verwijzen door naar 
relevante instanties, wanneer zij plaatsen tegenkomen 
waar de BTBU nog niet goed geregeld is. 
Ook verkeer en vervoer hebben hun aandacht. Daarnaast 
werken zij aan beeldvorming door voorlichting te geven.

Scholenprojectgroep  “Drempels”
Deze projectgroep bezoekt al vanaf oktober 2003 elk 
schooljaar alle basisscholen binnen onze gemeente. 
In de groepen 7 wordt voorlichting gegeven over hoe 
het is te leven met een beperking.  Vooral over wat 
mensen met een handicap allemaal nog wél kunnen 
mits de maatschappij maar toegankelijk is en blijft. 

De voorlichtingsochtend bestaat uit twee delen. Een 
theoriegedeelte en een gedeelte waar de leerlingen 
zelf een stukje ervaring op kunnen doen door middel 
van praktijkopdrachten.

Projectgroep scootmobielrijvaardigheidscursus
Omdat er veel mensen zijn die niet goed met de 
scootmobiel de straat op durven, verzorgt deze 
projectgroep in samenwerking met VVN (Veilig Verkeer 
Nederland) afd. Loon op Zand sinds september 2005 
een á twee keer per jaar deze cursus. 

Op deze manier worden die mensen geholpen naar 
wéér een stukje onafhankelijkheid. O
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Activiteiten en projectgroepen
•	 Bouwprojecten,	bestemmings	–	en	verkeersplannen	

worden steeds kritisch bekeken evenals 
•	 herinrichtingsplannen	in	Loon	op	Zand,
•	 herinrichtingsplannen	in	Kaatsheuvel,
•	 herinrichtingsplannen	in	de	Moer.
•	 Knelpunten	 worden	 geïnventariseerd	 en	

doorgesproken met de gemeente en /of 
woningcorporaties en /of andere instanties.

•	 De	 landelijke	 week	 van	 de	 toegankelijkheid,	 deze	
vindt jaarlijks plaats in de derde week van oktober. 
Met steeds een ander thema wordt er aandacht 
gevraagd voor bereikbaarheid, toegankelijkheid, 
bruikbaarheid en uitgankelijkheid.

•	 Website
•	 Nieuwsbrief	en	overige	PR

Alleen het contact met de doelgroep, met u, is te minimaal. 

En juist úw welzijn is de zorg van het gehandicaptenplatform! Vandaar dat 
we hebben besloten een nieuwsbrief in het leven te roepen.

Na deze kennismakingsbrief zult u in de volgende nieuwsbrieven meer 
informatie lezen over datgene wat op dat moment actueel is. Ook 
zal het u steeds duidelijker worden waar het gehandicaptenplatform 
mee bezig is. Voor velen onder u, is dat wellicht nog onbekend. Het 
gehandicaptenplatform wil daar graag verandering in brengen. Onze website 
www.gehandicaptenplatformklm.nl kan daarbij een hulpmiddel zijn. Natuurlijk 
hoopt het gehandicaptenplatform u op deze manier van dienst te zijn.

Maar ook ú kunt het gehandicaptenplatform van 
dienst zijn door het te laten weten  als u in de 
dagelijkse praktijk tegen problemen aanloopt. Te 
denken valt aan: voorzieningen in het kader 
van de WMO, het ontbreken van op – en afritten, 
onvoldoende invalidenparkeerplaatsen, onveilige 
verkeerssituaties, onvoldoende verlichting, 
slechte bereikbaarheid van brievenbussen of 
pinautomaten, enz. Laat het weten en het 
gehandicaptenplatform gaat er mee aan de slag!

  
Voor al het werk dat het gehandicaptenplatform op zijn weg vindt zijn “handen” 
nodig. Véle “handen”.

Daarom zijn wij dringend op zoek naar meer “handjes”!

Dus vrijwillig(st)ers, die het bestuur, de werkgroep BTBU 
of een van de projectgroepen willen komen versterken zijn 
meer dan welkom. Geen langdurige vergaderingen maar 
écht aan de slag!!



Stichting Gehandicaptenplatform Kaatsheuvel – Loon op Zand- De Moer wordt 
gesubsidieerd door de gemeente Loon op Zand. Iedereen kan altijd gratis een 
beroep doen op het gehandicaptenplatform, men hoeft geen lid te zijn. Wij 
kunnen u informatie verstrekken en/of doorverwijzen naar de juiste instantie, 
die u verder kan helpen.

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

Colofon
Meld u aan bij! 

Stichting Gehandicaptenplatform
Kaatsheuvel - Loon op Zand - De Moer
Postbus	240	5170	AE	Kaatsheuvel
Tel. 0416 - 27 21 75 (Leo Dijkkamp)
Tel. 0416 - 27 47 27 (Joke Bekers)

E-mail: info@gehandicaptenplatformklm.nl
www.gehandicaptenplatformklm.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Gehandicaptenplatform Kaatsheuvel – Loon op Zand - de Moer 
samengesteld	door	de	werkgroep	PR.

Op- en aanmerkingen op deze brief kunt u sturen naar 
info@gehandicaptenplatformklm.nl of schrijf naar 
Postbus	240	5170	AE	Kaatsheuvel.

Wilt u deze brief in gesproken vorm, groot lettertype of digitaal ontvangen, laat 
het weten via bovenstaande contactgegevens.
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