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Hier is de laatste nieuwsbrief van de Belangengroep Gehandicapten 
Haarlemmermeer (BGH) zoals u gewend was. Veel mensen uit onze achterban 
gaven aan actief te zijn op het internet en daar hun informatie te vinden en geen 
behoefte hebben aan deze nieuwsbief. Wel wordt er binnen het bestuur over 
nagedacht om twee keer per jaar een themanummer uit te brengen.  
 
Week van de geleidelijn. 
De eerste week van april heeft de BGH veel aandacht besteedt aan de landelijke  
“Week van de geleidelijn”. In deze week hebben vrijwilligers van de BGH en 
medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer geflyerd op het station in 
Hoofddorp en in het centrum van Nieuw Vennep en Hoofddorp om meer bekendheid 
te geven aan de geleide lijnen voor blinden en slechtzienden. De functie van deze 
lijnen blijkt bij een groot aantal mensen onbekend te zijn met als gevolg dat deze 
regelmatig geblokkeerd worden.   
 
Website Participatieraad 
Bent u ook benieuwd wat de Participatieraad binnen de gemeente Haarlemmermeer 
voor u doet? Zij hebben een website om u goed te informeren. 
www.participatieraadhaarlemmermeer.nl. 
 

 
 
Audiodescriptie 
Met de directie van het Cultuurgebouw in Hoofddorp zijn gesprekken gaande om te 
inventariseren of het mogelijk is om een theatervoorstelling te voorzien van 
audiodescriptie. Audiodescriptie is een wetenschappelijk onderbouwde manier om 
bepaalde kunstvormen zoals theater, opera en dans, maar ook mediaproducten 
zoals film, dvd en televisie toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Op 
deze manier bewerkte theatervoorstellingen en films hebben veel weg van een 
hoorspel. Audiodescriptie wordt daarnaast bijvoorbeeld toegepast bij audiotours door 
museums.  
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Schouwen 
De afgelopen maanden heeft de BGH weer verschillende schouwen mogen houden. 
Zo zijn we bij de Meerkoet in Lisserbroek gevraagd om mee te kijken/denken over 
hoe dit dorpshuis nog toegankelijker kan worden voor onze doelgroep.  
Bij verschillende evenementen hebben wij samen met de organisatie het terrein 
bekeken. Veel adviezen hadden betrekking op het plaatsen van bijvoorbeeld 
invalidentoiletten, leggen van rijplaten etc. Omdat de vrijwilligers van de BGH niet 
alle  zomeractiviteiten/evenementen kunnen bezoeken willen we graag een beroep 
op u doen. Komt u bij een evenement en heeft u suggesties? Laat het ons weten via 
info@gehandicaptehaarlemmermeer.nl. 
 
BGH op School 
Ook het komende seizoen biedt de BGH het project “BGH op school” aan. 
Vrijwilligers van de BGH bezoeken scholen, die zich van tevoren hebben aangemeld,  
met een leuk en leerzaam project. Zo wordt er verteld wat voor verschillende 
handicaps er zijn en mogen de kinderen kennismaken met de verschillende 
hulpmiddelen. Heeft u kinderen in groep 7 of 8? Attendeer dan de leerkracht op dit 
project. U kunt zich aanmelden via info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl.  
 
Obstakels melden?  
Komt u ook regelmatig losliggende tegels, kapotte lantarenpalen of kapot gereden 
afritjes tegen? Meld dit bij de gemeente Haarlemmermeer. U bewijst blinden en 
slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten of met een 
rollator lopen er een grote dienst mee. Het telefoonnummer van de gemeente 
Haarlemmermeer is: 0900-1852. 
 

 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers!  
Gemeente Haarlemmermeer is een grote gemeente met veel dorpen. Helaas heeft 
de BGH op dit moment nog niet in alle dorpen vrijwilligers wonen. Wij zijn op zoek 
naar vrijwilligers die zich in hun eigen dorp of wijk willen inzetten om de 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen te controleren in samenspraak 
met de medewerkers van de BGH. Aanmelden kan via: 
info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl. 
  
Colofon: 
Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, Dr. Van Dorstestraat 1, 2132 JR Hoofddorp  
www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl. E-mail info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl 
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