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Het gehandicaptenplatform zit al een tijdje zonder secretaris.
Deze leegte zou zo snel mogelijk opgevuld moeten worden.
Hebt u interesse of kent u iemand die deze taak op zich zou willen
nemen? Wij horen het graag van u!
Tevens zijn er nog hééééél veel projecten, die het platform ook op
zou moeten / willen pakken. Hebt u een uurtje in de week vrij, om
te komen helpen?
Voor meer informatie bel 0416 – 27 47 27 of bezoek
onze website www.gehandicaptenplatformklm.nl.

Gehandicaptenparkeerplaats

In 2012 werd de restauratie van de St. Janskerk in het centrum
van Kaatsheuvel voltooid.
Daarbij is de gehandicaptenparkeerplaats op het terrein van de
kerk verdwenen. Het gemis van deze parkeerplaats werd door een
aantal mensen bij ons gemeld.
Hiervoor dank!
Dankzij de samenwerking tussen het platform en ambtenaren
van de gemeente Loon op Zand is er nu vlak vóór de kerk een
gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd.

Pool scootmobiel

Personen die slecht ter been zijn kunnen makkelijker het
centrum van Waalwijk bezoeken door de onlangs geopende
Scootmobielpool.
De uitleen bevindt zich bij de fietsenstalling in winkelcentrum De
Els aan de zijde van de Mr. van Coothstraat. U kunt tegen betaling
van € 20,00 borg, gratis een scootmobiel lenen.
Informatie en reserveren via telefoonnummer 0416-65 09 99.
U moet wel in het bezit zijn van een Regiotaxipasje én een geldig
identiteitsbewijs of een invalidenparkeerkaart.

Winter

Met de winter voor de deur wil het gehandicaptenplatform met
klem vragen of u uw stoep zo goed mogelijk sneeuwvrij wilt
houden. Dit voorkomt veel leed als gevolg van een valpartij.
De gemeente heeft op verschillende locaties gele bakken met
zout geplaatst waar u zout uit mag nemen.
LET OP! Dit zout is agressief. Het kan uw parket, leisteenvloer,
etc. invreten.
Ons advies........Veeg! Of laat vegen. Er zijn altijd mensen die u
willen helpen.

Boccia

Boccia (spreek uit als Botja) is een paralympische balsport.
Het lijkt op Jeu de Boules, maar dan met leren ballen; één tegen
één of in teamverband. Deze sport kan door iedereen beoefend
worden, dus ook door mensen met een lichamelijke beperking of
chronische aandoening.
Bij BaLaDe te Waalwijk gaat Boccia gespeeld worden.
Aanmelden? Of vragen? ook over andere aangepaste sporten?
Mieke Couwenberg: mieke.couwenberg@tilburg.nl 06-10840482
Juul Willemsen: juulwillemsen@contourdetwern.nl 06–5758054.

Verkiezingen 2014

Onderstaand enkele van de punten die naar de
programmacommissies van alle politieke partijen in onze
gemeente gestuurd zijn door het gehandicaptenplatform.
• Een van de belangrijkste voorwaarden om goed aan het
maatschappelijke verkeer deel te kunnen nemen is, dat
alle (gemeentelijke) voorzieningen, openbare ruimten en
informatie voor iedereen Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar
en Uitgankelijk (BTBU) zijn.
• Bij het verstrekken van individuele voorzieningen als hulpmiddelen e.d. dient door de gemeente de persoonlijke situatie,
keuzevrijheid en vraagsturing voorop te staan.
• Bij het vaststellen van inkomensgrenzen dient de gemeente
altijd de meerkosten, die een handicap / chronische ziekte met
zich meebrengt, eerst in mindering te brengen.
• Mensen met een functiebeperking / chronische ziekte dienen
in staat gesteld te worden, om deel te nemen aan activiteiten
zoals: dagbesteding, cultuur, sport, e.d.
• De gemeente stimuleert, dat kinderen met een beperking
zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs kunnen. Als dat
absoluut niet mogelijk blijkt te zijn, zorgt de gemeente voor
betaalbaar en veilig leerlingenvervoer. Met dit vervoer dienen
kinderen over zo kort mogelijke afstand én op tijd op school te
zijn.
Voor meer informatie zie de gehele brief op:
http://www.gehandicaptenplatformklm.nl/gemeenteraadsverkiezingen

Taxi kerstavond / oudjaar

Zoals u wellicht bekend is, kunt u op 24 en 31 december maar tot
22.00 uur gebruik maken van de regiotaxi. Voor rolstoelgebonden
Wmo-gerechtigden met een regiotaxipasje die géén transfer
kunnen maken, is er misschien een oplossing.
U dient dan minimaal een week van te voren contact op te nemen
met het Serviceloket Welzijn, Wonen en Zorg van de gemeente op
telefoonnummer 0416 – 28 92 47.

De vrijwilligers van het gehandicaptenplatform
wensen u een goed 2014 toe
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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