
 

December 2018 

Laatste nieuwsbrief van 2018 
Zo vlak voor de winter ontvangt u weer een nieuwbrief van de Belangengroep 
Gehandicapten Haarlemmermeer  (BGH). Wij willen het komend jaar een aantal 
vernieuwingen doorvoeren die meer in deze tijd passen, maar ook gevolgen hebben 
voor de vertrouwde nieuwsbrief. Wij denken dat veel mensen ons volgen via sociale 
media. Via die weg kunnen wij beter inspelen op actuele onderwerpen, waardoor de 
nieuwsbrief veel actueler zal zijn. Mocht u, om wat voor reden dan ook, geen toegang 
hebben tot sociale media, laat het ons dan graag weten. Als er veel mensen toch 
liever een fysieke nieuwsbrief ontvangen, gaan we op zoek naar een bruikbaar 
alternatief. 

 
 
BGH reikt ‘Duim’ uit 
in de Week van de Toegankelijkheid heeft de BGH aan Stichting Maatvast een 
“Duim” uitgereikt. Stichting Maatvast kreeg deze Duim omdat zij zich de laatste twee 
jaar extra hebben ingezet om alle dorps- en wijkgebouwen meer toegankelijk te 
maken voor mensen met een beperking. Helaas zijn er in de Haarlemmermeer een 
aantal sterk verouderde gebouwen die moeilijk te verbeteren waren. 
 
App Ongehinderd 
In de Week van de Toegankelijkheid, die jaarlijks begin oktober plaatsvindt, heeft de 
BGH samen met vele vrijwilligers uit de Haarlemmermeer meegedaan aan de 
landelijke actie om de “Ongehinderd  app”  van informatie te voorzien. Dit betreft 
informatie over onder meer toegankelijke winkels, restaurants en 
sportaccommodaties Via deze landelijke app kunnen mensen van te voren zien of de 
locatie toegankelijk is. Kom jij op een locatie die nog niet in de app staat? Dan  kun je 
deze gemakkelijk zelf via de app toevoegen. 
 



 
 
 
Geleidelijnen 
In verschillende dorpen in de Haarlemmermeer en bij stations zijn geleidelijnen 
aangelegd, zodat blinden en slechtzienden beter hun weg kunnen vinden. Het is 
belangrijk dat u deze geleidelijnen vrijhoudt. Dus gelieve geen fietsen of uitstallingen 
en dergelike op deze geleidelijnen te plaatsen. U riskeert daarmee namelijk een 
flinke bekeuring. Is de geleidelijn toch geblokkeerd? Meld dit dan bij de gemeente, 
via telefoonnummer 0900-1852. Dit nummer is 24uur per dag en 7 dagen per week 
bereikbaar. 
 
Hulp bieden waar nodig 
De winter staat weer voor de deur. Voor mensen met een beperking is het soms 
lastig om hun eigen straat schoon te houden. Help ze even of neem hun stoepje 
even mee als u uw eigen stoepje schoonmaakt.  Als het erg slecht weer is, kunt u 
deze mensen ook helpen door aan te bieden een boodschapje mee te nemen. Alvast 
bedankt. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 21 november waren er weer gemeenteraadsverkiezingen. In de voorbereiding 
naar deze verkiezingen heeft de BGH alle partijen aangeschreven met suggesties 
voor meer aandacht voor mensen met een beperking. Deze suggesties zijn gedaan 
om mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Twee vrijwilligers van de BGH 
hebben alle partijprogramma’s uitgeplozen en een overzicht gemaakt. De  BGH 
hoopt in ieder geval weer een goede relatie met de nieuwe gemeenteraad op te 
bouwen. 
  

 
  

De medewerkers van de BGH wensen  u een fijne kerst en een 
gelukkig nieuwjaar. 
 

Colofon: 

Belangengroep Gehandicapten  Haarlemmermeer, Dr. Van Dorstenstraat 1, 2132 JR Hoofddorp 

www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl E-mail info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl.  
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