
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de eerste BGH nieuwsbrief van 2016. We zijn 
dit jaar voortvarend van start gegaan. Er is een 
jaarplan gemaakt met een aantal mooie, maar 
intensieve projecten. Denk aan de Week van de 
Toegankelijkheid, bijvoorbeeld. Toegankelijkheid is 
natuurlijk onze ‘core-bussiness’ en zoals het er nu 
naar uit ziet worden we hierin, vanaf 2017 gesteund 
door de wet. De ratificatie van het VN verdrag inzake 
rechten van mensen met een beperking is door de 
Tweede Kamer en het wetsvoorstel ligt nu bij de 
Eerste Kamer. De verwachting is dat deze wet op 1 
januari 2017 van kracht wordt.  
 
Overleg met de wethouder 
Op 18 februari heeft de BGH het jaarlijkse overleg 
met wethouder Steffens gehad. Onder andere is 
gesproken over het overnemen van de taken van de 
VAC adviescommissie wonen en woonomgeving, na 
het opheffen van deze stichting in 2015.  De BGH is 
bereid om dit op zich te nemen, maar wel onder 
bepaalde voorwaarden. 
De wethouder ziet graag dat de BGH activiteiten 
organiseert in het kader van de Week van de 
Toegankelijkheid en de Internationale  dag van 
mensen met een beperking.  
De BGH vraagt zich af of de gemeente al is 
voorbereid op de gevolgen van de ratificatie van het 
VN verdrag inzake mensen met een beperking. Dat is 
niet het geval. De BGH heeft aangeboden de 
gemeente hierbij te adviseren/ondersteunen. 
Er is gesproken over de nieuwe website van de 
gemeente. De BGH is teleurgesteld over het feit dat 
er niet om advies is gevraagd over toegankelijkheid 
hiervan.  De wethouder verzoekt de BGH om alsnog 
te adviseren en mogelijke knelpunten door te geven. 
Hierover elders in deze nieuwsbrief meer. 
Tot slot  vraagt de wethouder de BGH om de 
looproutes te toetsen, tussen verschillende locaties  
van het VNG congres waarvan op 7 en 8 juni de 
gemeente Haarlemmermeer gastheer is. Uiteraard is 
de BGH bereid dit op zich te nemen. 
 
 
 

Samenwerking ICT4Handicap en BGH 
Op 25 november 2015 vond er een 
kennismakingsgesprek plaats tussen 
vertegenwoordigers van ICT4Handicap en de BGH. 
Beide organisaties vonden het een nuttig, prettig en 
constructief kennismakingsgesprek.  
Beide organisaties vinden toegankelijkheid van ICT/ 
internet, voor mensen met een beperking, chronisch 
zieken en ouderen, in de huidige samenleving, 
belangrijk. ICT4Handicap ziet het belang en nut van 
belangenorganisaties in voor genoemde 
doelgroepen.  
Er is afgesproken om links uit te wisselen tussen 
elkaars websites.  
Verder worden de  mogelijkheden en voorwaarden  
voor het uitwisselen van content nader  onderzocht. 
De BGH wil zich, ten behoeve van zijn achterban, 
verdiepen in domotica. Dit is niet het meest 
inhoudelijke kennisdomein van ICT4Handicap, maar 
er is  wel kennis aanwezig. ICT4Handicap is van harte 
bereid om, daar waar mogelijk, de BGH te assisteren 
en de kennis te delen. Beide organisaties kunnen 
gezamenlijk optrekken om ook de toegankelijkheid 
van ICT en internet op de agenda van bijvoorbeeld 
bestuurders, ambtenaren en zorgaanbieders te 
zetten.  
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In het recente overleg van de BGH met wethouder 
Steffens heeft de BGH aangekondigd dat beide 
organisaties elkaar hebben gevonden en elkaar gaan 
helpen met betrekking tot het aandacht vragen voor 
de brede toegankelijkheidswens van de doelgroepen. 
Verder vindt ICT4Handicap het belangrijk om naast 
landelijke ondersteuning ook lokaal steun te hebben 
voor zijn gedachtegoed. Gezien de brede inbedding 
van de BGH in Haarlemmermeer stelt men de relatie 
met de BGH zeer op prijs. 
http://www.ict4handicap.org  
 
Website gemeente 
Bij de gemeente Haarlemmermeer wordt hard 
gewerkt aan het vernieuwen van de website. 
Onlangs heeft een aantal vrijwilligers van de BGH de 
site kritisch bekeken. Hieruit zijn aanbevelingen 
gedaan ter verbetering van de toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking. Over enige tijd  worden 
enkele vrijwilligers uitgenodigd bij de gemeente om 
te laten zien waar zij tegenaan lopen en hoe het 
verbeterd kan worden. 
 

Keukenhof 
Honden zijn toegestaan op Keukenhof, als ze zijn 
aangelijnd. In de paviljoens en restaurants worden 
honden niet toegelaten, met uitzondering van 
geleidehonden voor hulpbehoevenden. 
Mindervaliden 
Ons park is goed toegankelijk voor rolstoelen en ruim 
voorzien van aangepaste toiletten. 
Het gebruik van een rolstoel is gratis. Voor het 
gebruik van een scootmobiel betaalt u € 10,00 per 
dag. Voor beiden wordt een contante borg van 
€20,00 gevraagd. Dit bedrag krijgt u bij inlevering van 
de rolstoel en/of scootmobiel weer retour. 
Alleen rolstoelen, rollators en kinderwagens zijn 
toegestaan in het park. Andere 
voortbewegingsmiddelen zijn niet toegestaan. 
U kunt een rolstoel of scootmobiel tot de dag vóór 
uw bezoek vóór 17.00 uur reserveren door een 
formulier in te vullen op de site of te bellen met: +31 
(0)252 465 555. Er is een beperkt aantal rolstoelen 
beschikbaar, tijdig reserveren dus. 
Bron: www.keukenhof.nl  

 

 
 
Eigen bijdrage 
Er is veel onduidelijkheid rond de eigen bijdrage voor 
zorg en ondersteuning. Mensen weten niet waar ze 
aan toe zijn, stelt de Nationale ombudsman. Uit een 
onderzoek van de ombudsman blijkt dat gemeenten 
hun inwoners vaak niet goed informeren. Hierdoor 
worden mensen soms onverwacht geconfronteerd 
met hoge rekeningen. Mensen worden de dupe van 
de ingewikkelde taakverdeling tussen de 
Rijksoverheid en gemeenten. Daarom roept de 
Nationale ombudsman staatsecretaris van Rijn op 
om verantwoordelijkheid te nemen en met de 
betrokken partijen tot een oplossing te komen. Hij 
roept gemeenten op om hun inwoners beter te 
informeren en om maatwerk te leveren. 
Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt dat 
mensen in financiële problemen komen of zich 
gedwongen zien hun zorg en ondersteuning te 
beëindigen. Eerder dit jaar leidde onderzoek van 
Ieder(in) en Binnenlands Bestuur tot vergelijkbare 
conclusies. Een kwart van de ondervraagden gaf aan 
dat zij, als gevolg van de hoge eigen bijdrage, minder 
zorg afnemen of zelfs helemaal geen zorg meer. De 
Nationale Ombudsman noemt deze ontwikkeling 
verontrustend. Gemeenten moeten zorgvragers al 
tijdens het keukentafelgesprek informeren over de 
hoogte van de eigen bijdrage en financieel 
bijspringen voor wie dat nodig is. 
Bron: www.iederin.nl 

 

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 
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