
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de redactie 
Zo vlak voor de lente ontvangt u weer de 
nieuwsbrief van de Belangengroep 
Gehandicapten Haarlemmermeer in uw mailbox. 
Wij zullen u dit jaar ook weer op de hoogte 
houden van alle ontwikkelingen op het gebied 
van het gehandicaptenbeleid. Dit doen wij niet 
alleen via deze nieuwsbrief. U kunt ons ook 
volgen op onze website 
www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl  of via 
onze facebook pagina. 
 

 
 
Schouw Winterland 
Op 7 januari heeft de BGH, wethouder mevr. 
Steffens -  vd Water en enkele ambtenaren van 
de afdeling Vergunningen en Handhaving,  een 
bezoek gebracht aan Winterland Hoofddorp. 
Freddy  Scheffers, de organisator van dit 
evenement, heeft ons rondgeleid. Veel aandacht 
is besteed aan de toegankelijkheid, 
bereikbaarheid en bruikbaarheid van het 
evenement. De BGH heeft o.a. geadviseerd  om 
bij de volgende editie een gehandicapten 
toiletvoorziening te realiseren. Verder waren er 
hoogteverschillen waarvoor extra aandacht is 
gevraagd.   
 
Belasting 
Heeft u uw belastingpapieren nog niet ingevuld? 
Op de site www.meerkosten.nl  van de 
Gehandicaptenraad staan nog wat tips die u 
misschien kunt gebruiken. 
 
 

 

Ingesproken kieslijst 
Slechtzienden en blinden kunnen gratis een cd 
ontvangen waarop de kieslijsten met de 
kandidaten voor de Provinciale 
Statenverkiezingen op 18 maart zijn ingesproken. 
De CD aanvragen kan via de Oogvereniging Regio 
Amsterdam, telefoon 020 613 06 19, e-mail 
amsterdam@oogvereniging.nl 

 

Uitgebrachte adviezen 
De afgelopen maanden heeft de BGH  weer 
verschillende adviezen uitgebracht om de  
toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid  
van de openbare buitenruimte te verbeteren. Zo is 
een advies  uitgebracht over de route naar het 
Spaarne Ziekenhuis voor mensen met een Canta of 
scootmobiel. Daarnaast zijn plannen beoordeeld 
van nieuwbouwprojecten en (her)    
bestratingsplannen, die uitgevoerd worden door 
de gemeente, zoals het nieuwe dorpshuis in 
Zwanenburg, een herbestrating project in 
Hoofddorp en de Schoolstraat in Nieuw Vennep. 
Verder is met de gemeente gekeken naar 
mogelijke uitbreiding van looplijnen voor blinden 
en slechtzienden. Binnenkort staat er een schouw 
van het NS station Hoofddorp op het programma. 
We wachten nog even op de looplijnen. Deze zijn 
nog niet aangebracht omdat de 
buitentemperatuur te laag was. 

 
Jaarverslag BGH 
De Belangengroep Gehandicapten 
Haarlemmermeer verzorgt ieder jaar een 
jaarverslag, waarin uiteengezet wordt waar onze 
vrijwilligers het afgelopen jaar mee bezig zijn 
geweest. Ook de gemeente, die ons werk mogelijk 
maakt door middel van een subsidie, verwacht van 
ons een rapportage van activiteiten. Heeft u 
belangstelling voor het jaarverslag, houd dan onze 
website in de gaten. 
www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl  
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Vakantie 
Voor mensen met een functiebeperking zijn er 
verschillende reisorganisatie die aangepaste 
vakanties organiseren.  Op de site van 
www.deblauwegids.nl   en 
http://picturevakanties.nl  vindt u interessante 
informatie. 
 

 
 

Bestuur. 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gemeld 

dat de BGH op zoek was naar nieuwe 

bestuursleden. Wij kunnen u melden dat het 

bestuur op volle sterkte is. Het bestuur  van de 

BGH is als volgt samengesteld: 

Ed Koster –voorzitter 
André Pijnaker- secretaris 
Frida Piet – penningmeester 
Henk Groot – aspirant- lid 
Wim Bekkerin – aspirant-lid 
 

 
 

Kaartkluis voor gehandicaptenparkeerkaart 
Er is een sterke stijging van het aantal diefstallen 
van gehandicaptenparkeerkaarten uit auto’s. 
Dat geeft veel narigheid: de kaart is weg, de 
zijruit kapot en veel glas in de auto. Voor wie 
hiervoor een oplossing zoekt is de kaartkluis een 
mogelijkheid. Voor meer informatie verwijzen 
we naar http://www.kaartkluis.nl/ 
 

Aangepast tuinieren 
Zo langzamerhand begint het voorjaar terrein te 
winnen en laten we de winter achter ons. Om 
het tuinieren voor mensen met een handicap 
wat te verlichten  zijn er tal van mogelijkheden. 
Zo  kan je verhoogde bakken maken of gaan 
werken met potten en\of bakken. Er zijn  ook 
tafels\verhoogde bakken waar je met je rolstoel 
aan kunt zitten en  met planten bezig kunt zijn.  
Verder bestaat er een scala aan aangepast 
tuingereedschap. In tuincentra en op het 
internet staat volop informatie. Interessante 
websites zijn www.aangepastgroen.nl  , 
www.natuurzonderdrempels.nl     U kunt 
natuurlijk ook informatie vragen bij de BGH 
info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl of 
telefonisch. 
 

 
Foto: Bureau aangepast groen. www.hotfrog.nl  

 
Sportfair 2015  
Noteert u alvast 7 juni in u agenda! Dan wordt 
bij de Toolenburger Plas in Hoofddorp de 
nieuwe editie van de Sportfair gehouden. Deze 
wordt onder andere georganiseerd door de 
Stichting Sportfair, Meersportief en Sportservice 
Haarlemmermeer. Op deze sportfair zal er extra 
aandacht zijn voor sporten voor mensen met 
een handicap. Houd onze website in de gaten.  

Colofon 
 
Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer 
Bezoekadres: Dokter van Dorstenstraat 1, 2132 JR Hoofddorp 
Postadres:      Postbus 429, 2130 AK Hoofddorp 
Telefoon:        023 - 569 88 81 (maandag t/m donderdag) 
 
Site:  www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl 
e-mail:  info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl 
 

 
De nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door www.bokhof.nl 

 
 
 

http://www.deblauwegids.nl/
http://picturevakanties.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.degoudsberg.nl/upload/images/M_vergaderen1.jpg&imgrefurl=http://www.degoudsberg.nl/bestuur-vve-p3859-nl.html&h=225&w=284&tbnid=JTznFc7lTyZC6M:&zoom=1&docid=Pwy_mCaw9p5RuM&ei=j0wBVfT-IYf2OpmfgJgG&tbm=isch&ved=0CF8QMyggMCA
http://www.kaartkluis.nl/
http://www.aangepastgroen.nl/
http://www.natuurzonderdrempels.nl/
mailto:info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://imageshotfrognl.blob.core.windows.net/companies/Bureau-Aangepast-Groen/images/Bureau-Aangepast-Groen_22300_image.JPG&imgrefurl=http://www.hotfrog.nl/Companies/Bureau-Aangepast-Groen&docid=w0nFJcUs7XMvMM&tbnid=xp4Xv6fovB7L1M:&w=466&h=350&ei=SHj9VKnbHorJPeC6gPgI&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.hotfrog.nl/

