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Regiotaxi

Bezitters van een regiotaxipas hebben een tijdje terug van Regiotaxi
Midden Brabant een Nieuwsbrief ontvangen. Hierin staan diverse
telefoonnummers vermeld. Deze verdienen wat verduidelijking:
• op tel. 0900 – 05 95 (= lokaal tarief) kunt u een rit reserveren
(of annuleren), ritten wijzigen, maar bijv. ook informeren of een
bestemming binnen de 5 zones valt of wat een nog te boeken
rit kost.
• op tel. 0800 – 483 17 62 (= gratis) kunt u een klacht indienen,
maar ook allerlei vragen stellen bijv. over een automatische
incasso, een ritoverzicht, een vervoerspas, het vervoerreglement
en gesproken teksten.

Scootmobiel cursus

Zaterdag 9 juli 2011 is er weer een scootmobielrijvaardigheidscursus
gehouden. Zo’n cursus bestaat uit diverse onderdelen, zoals een
route rijden, het gezichtsvermogen laten testen door een opticien,
een parcoursje met hindernissen afleggen, uitleg over de technische
kant van de scootmobiel en een blokje verkeerstheorie.
Het was weer een succes.
Het is de bedoeling, om in het late voorjaar van 2012 weer een
cursus te organiseren. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan
kunt u nu al contact opnemen met onze projectmedewerkster
Joke Bekers via tel. 0416 – 27 47 27.

Aangepast sporten

Sporten is leuk! Ook voor mensen met een beperking.
Het “Steunpunt Aangepast Sporten” biedt in de regio
Midden-Brabant (dus ook in de gemeente Loon op Zand) een
breed aanbod aan sport- en beweegactiviteiten.
Deze zijn samengebracht in de onlangs weer verschenen
“Sport- & Beweegwijzer Aangepast Sporten” die u gratis kunt
aanvragen bij de gemeente Tilburg, afd. Sportontwikkeling
via tel.: 013 – 532 59 98 of
via e-mail: sport@tilburg.nl

DOE-Pas/subjectsubsidie

Voor verschillende maatschappelijke activiteiten kunt u, mits
u aan de voorwaarden voldoet, de DOE-Pas (= korting) of
subjectsubsidie (= vergoeding) aanvragen.
Voor nadere informatie over één of beide onderwerpen
ga naar het servicepunt Welzijn Wonen en Zorg in de
gemeentewinkel, Nieuwe Markt 5 te Kaatsheuvel of in Venloene,
v.Rijckevorselstraat 15 te Loon op Zand.
Een telefoontje voor informatie kan uiteraard ook via
tel. 0416 - 289247. Wilt u de DOE-Pasgids downloaden kijk dan
op www.digitaalservicepunt.nl.

De Wet Tegemoetkoming kosten Chronisch zieken en
Gehandicapten.
Als u door een handicap, chronische ziekte of ouderdom extra
(hoge) kosten moet maken, kunt u daar mogelijk een vergoeding
of tegemoetkoming voor krijgen.

W.T.C.G.

Via de Wtcg-test op www.wtcg.info kunt u nagaan, of u over 2011
mogelijk in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming.
Denkt u, dat u recht heeft en u heeft er nog niet automatisch
bericht over ontvangen, dan kunt u ook contact opnemen met het
CAK via www.hetcak.nl of tel.: 0800-0300.

Castellanie Loon op Zand

De wijk Castellanie in Loon op Zand gaf op het eerste gezicht
een mooie, rustige, veilige uitstraling. Niets was minder waar voor
mensen met een handicap. Het is inderdaad mooi en rustig maar
veilig was het allerminst. Zeker voor mensen die slechtziend of
blind zijn.
Enkele afgevaardigden van de afdeling openbare werken van de
gemeente en het platform zijn samen een kijkje gaan nemen en
hebben doorgesproken wat er eventueel veranderd zou moeten
worden. Dit heeft al geleid tot enkele adequate oplossingen.

Voor

Na

Kwestie van zagen...

Zie de foto’s hiernaast.
Op de hoek van De Bergstraat en De Blauwloop, de weg tussen
Loon op Zand en De Moer, staat een zitje met bankjes en tafels.
Rondom dit zitje staan palen met dwarsbalken; zo dicht bij elkaar,
dat men met een rolstoel of scootmobiel niet bij het zitje kon
komen.
Na een gesprek hierover met de gemeente is dit snel opgelost.
Er werd van 2 balken een stukje gezaagd en het zitje is nu
toegankelijk voor iedereen.

Voor

Na

Soms is het gewoon een kwestie van “zagen”...
Na jaren van voorbereiding, waarbij wij intensief betrokken waren,
heeft de gemeente van het weiland naast het kasteel in
Loon op Zand een evenemententerrein gemaakt.

Kasteelweide

Vooral als het voor en/of tijdens een evenement regende, kon men
met een rolstoel e.d. niet deelnemen door spoorvorming, modder
en wateroverlast.

Voor

Deze nieuwsbrief werd mede
mogelijk gemaakt door :

Na

Op ons aandringen heeft de gemeente toen een aantal op- en
afritjes gemaakt, die achteraf veel te schuin (20%) bleken te zijn.
Na actie van het platform zijn door afdeling Openbare Werken alle
op- en afritjes verlengd, zodat ze veilig te nemen zijn.
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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