
4e Lustrum

Scholenproject “Drempels”

Gemeenschapshuis

Stichting Gehandicaptenplatform Kaatsheuvel – Loon op Zand 
De Moer bestaat in november 2013 20 jaar. Het is niet persé een 
jubileumjaar, maar we willen het toch niet zomaar voorbij laten 
gaan. 

We zijn al druk bezig met iets, waarover we nu nog niets kunnen 
zeggen. Een klein tipje van de sluier: …..vooral kinderen met een 
beperking binnen onze gemeente hopen we hier heel blij mee te 
maken. 

Dat we nog niet teveel prijs geven is omdat de crisis zomaar roet 
in ‘t eten kan gooien. 

In september bestaat ons scholenproject “Drempels” 10 jaar. 
De werkgroep BTBU vindt het belangrijk, om steeds vaker op 
verschillende manieren aandacht te vragen voor de problemen 
rondom toe- en uitgankelijkheid binnen onze gemeente. 

In het schooljaar 2003-2004 is daarom het voorlichtingsproject 
“Leren leven met drempels” opgestart, dat aan alle groepen 7 
van alle basisscholen binnen de gemeente Loon op Zand 
gepresenteerd wordt.

Het doel van het project is informatie geven rondom het omgaan 
met een handicap. Het beoogde effect is het bewerkstelligen van 
een verandering in mentaliteit en houding van valide mensen 
(jong en oud) ten opzichte van mensen met een handicap. Vaak 
worden mensen met een handicap als zielig en niet volwaardig 
beschouwd. 
Wij willen laten zien en laten ervaren dat mensen met een 
beperking ook mensen met mogelijkheden zijn en dat we daar met 
zijn allen aan kunnen meewerken door de openbare ruimten voor 
iedereen zo toe- en uitgankelijk mogelijk te maken en te houden.

Voor de pauze wordt een film over toegankelijkheid getoond, en 
vertellen twee mensen over hun handicap. Na de pauze mogen 
de leerlingen 4 opdrachten doen, waardoor zij ervaren, dat je met 
aanpassingen nog veel dingen zelf kunt.

Er is weer veel gebeurd binnen onze gemeente. Misschien niet 
meteen zichtbaar, maar achter de schermen is er veel overleg 
geweest met verschillende doelgroepen waaronder ook het 
gehandicaptenplatform. 
Aan ons is gevraagd wat voor onze doelgroep belangrijk is met 
betrekking tot het toekomstige gemeenschapshuis. 

Wij hebben onze BTBU- lijst kenbaar gemaakt en vertrouwen 
erop, dat onze punten serieus meegenomen gaan worden. Zodat 
het gemeenschapshuis voor iedereen Bereikbaar, Toegankelijk, 
Bruikbaar en Uitgankelijk (BTBU) zal zijn.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van:
Stichting Gehandicaptenplatform 
Kaatsheuvel - Loon op Zand - De Moer 

Postbus 240 5170 AE Kaatsheuvel info@gehandicaptenplatformklm.nl

www.gehandicaptenplatformklm.nl

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.

Mede door...

Uw steentje...?

Willibrordusstraat  

Bruisend Dorpshart

Mede door de financiële bijdrage van de 
“Stichting Stimuleringsfonds Thebe Extra Midden-Brabant”, 
hebben wij ook nu weer onze Nieuwsbrief kunnen realiseren. 

Onze Nieuwsbrief 3 is ook door sponsoring van “Stichting 
Stimuleringsfonds Thebe Extra Midden-Brabant” tot stand 
kunnen komen.

Hier voor onze dank!

Voorgaande geeft een beknopt beeld van waar wij mee bezig zijn, 
dit vraagt veel inzet van onze vrijwilligers. Eigenlijk meer dan wij 
nu aan kunnen. Daarom zijn wij naarstig op zoek naar versterking.
Het maakt niet uit of u wel of niet gehandicapt bent.
 
Het platform heeft vooral behoefte aan een secretaris. En verder 
mensen die willen helpen bij o.a.: 
de  scootmobielrijvaardigheidscursus, PR, fondsenwerving, 
ludieke acties,scholenproject. 

Meer informatie? Kijk op www.gehandicaptenplatformklm.nl 
of bel mw. Bekers 0416 274727 (secr. ad interim)

In Kaatsheuvel staat “het Bruisend Dorpshart” centraal. 
Daarbij horen ook de omliggende wegen zoals Marktstraat, 
Gasthuisstraat, Peperstraat en Raadhuisstraat. 
Mede op ons aanraden zijn de loopplaten snel vervangen door 
“asfalt” en is er een looproute gekomen rondom het grasveld. 
De grijze olifantruggen zijn vervangen door witte, goed zichtbare 
bollen en reflecterende paaltjes. Ook zijn er zebrapaden 
teruggekomen.

Het is nog niet veilig genoeg. Ons is beloofd, dat als het centrum 
zover is, wij samen met de medewerkers van openbare werken de 
puntjes op de i mogen zetten.

In Loon op Zand is in de Willibrordusstraat een nieuwbouw wijkje 
gebouwd. Dit plan zijn we met een ambtenaar van de gemeente 
doorgelopen en op ons advies zijn er een paar op- en afritjes 
gerealiseerd. Ook zijn er op onze aanwijzing diverse losliggende 
trottoirs hersteld. 

U kunt ook melding maken van kapotte bestrating of trottoirs, 
openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, riolering, 
groenvoorziening of huisvuilinzameling. 

Dit kan telefonisch via Meldpunt woonomgeving 0416 – 273455 of 
via de website van de gemeente d.m.v. een meldingsformulier. 


