
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even kennismaken 
Ik wil me graag voorstellen als de nieuwe voorzitter. 
Vanaf 1977 woon ik met veel plezier in het fijne dorp 
Vijfhuizen. Ik heb veel bestuurservaring, zowel in 
mijn werk aan de Amsterdamse Vrije Universiteit als 
in vrijwilligersorganisaties. In de ruim 14 jaar dat ik in 
de gemeenteraad zat ben ik van Vijfhuizenaar steeds 
meer Haarlemmermeerder geworden. Inmiddels ben 
ik met pensioen. Tijdens mijn raadswerk kwam ik 
met de BGH in aanraking, een organisatie waarvoor 
ik me graag met hart en ziel wil inzetten, samen met 
alle vrijwilligers en natuurlijk met het bestuur. 
Ed Koster 

 
 
Deuren winkelcentrum 
De BGH is met eigenaar Wereldhave in overleg over 
de deuren van winkelcentrum de 4 Meren in 
Hoofddorp. Aan de Marktlaan en het Van Stamplein 
zijn draaideuren en een gewone deur geplaatst. Bij 
deze klapdeur is aan  de binnenzijde een zoemer 
geplaatst zo dat blinden en slechtziende weten of de 
deur open of dicht is. Aan de buitenkant zit geen 
zoemer. De BGH heeft aan de eigenaar gevraagd ook 
aan de buitenkant een zoemer te plaatsen. 
 

Meervoorelkaar 
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord of gelezen gaat er 
per 1 januari het een en ander veranderen in het 
sociale domein. U zult dit bijvoorbeeld merken als u 
“hulp bij het huishouden“ heeft, of gebruik maakt 
van “dagbesteding”. De gemeente heeft er een 
inspirerende site voor ontwikkeld. Kijk maar eens op  
www.meervoorelkaar.nl. 
 

Circus voor blinden en slechtzienden 
Voor het eerst in Nederland! Circustheater voor 
blinden en slechtzienden. Internationale topartiesten 
vliegen metershoog door de lucht, zijn super lenig, 
knotsgek komisch en balanceren als de beste. Dit 
spektakel met acrobaten, jongleurs, paarden, 
honden en veel humor wordt begeleid door een van 
de beste circusorkesten van Europa en is te zien 
vanuit een heerlijk zachte en warme theaterstoel. Of 
je het een heel klein beetje ziet of helemaal niet, het 
maakt niet uit. Twee enthousiaste verslaggevers 
doen via live audiodescriptie verslag van alles wat er 
in de piste gebeurt. Ook is er een voelplein met o.a. 
maquettes en een 'meet & feel' met de artiesten. 
Kom naar het De Meerse op 30 december en neem 
je familie mee. Ook als die kunnen zien.  Geniet 
samen evenveel van dezelfde voorstelling. Komt het 
zien, komt het horen! 
 
Taxichauffeurs mogen blindengeleidehonden niet 
weigeren 
Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) 
gaat taxichauffeurs verplichten om 
blindengeleidehonden mee te nemen in de taxi. Ze 
gaat een vervoerplicht in de wet vastleggen. Met 
haar besluit wil de staatssecretaris een einde maken 
aan het weigeren van deze honden door 
taxichauffeurs. Voor meer informatie 
http://www.oogvereniging.nl/2014/10/7899/ 
 
De winter komt er weer aan. Zou u zo vriendelijk 
willen zijn om ook het stoepje van uw buren schoon  
te vegen als zij het zelf niet kunnen? 
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Beursvloer Haarlemmermeer 
De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer 
heeft op 14 november, tijdens de Beursvloer, een 
match gesloten met Jason Houtkamp. Samen met 
Stichting Maatvast en Jason wil de BGH een 
film\reportage gaan maken over de 
(brand)veiligheid\toegankelijkheid van dorps- en 
wijkgebouwen in de Haarlemmermeer. 
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk 
voor de dagbesteding van ouderen en mensen met 
een beperking. Veel van deze activiteiten zullen gaan 
plaatsvinden in de bestaande dorps- en 
wijkgebouwen. Deze zijn vaak oud, voldoen niet 
meer aan de huidige eisen en beschikken niet over 
voorzieningen die deze speciale doelgroep nodig 
heeft. De BGH heeft dit bij de gemeente aangegeven 
en gevraagd hier aandacht aan te besteden. In deze 
film willen wij knelpunten zichtbaar maken, maar 
ook goede voorbeelden laten zien. Rond de zomer 
willen wij de film presenteren aan het college, de 
gemeenteraad,  en de beheerders van dorps- en 
wijkgebouwen en  
verantwoordelijke ambtenaren. 
 
Heeft u goede of minder goede ervaringen in een 
dorpshuis of wijkgebouw van Maatvast? Geef het 
aan ons door! 

 

 
BGHopschool 
Ons scholenproject draait weer op volle toeren. 
Werkt u op een school en vindt u het leuk als 
mensen met een handicap een les voor uw klas 
verzorgen?  Heeft u kinderen in groep 7 of 8 en zou u 
het leuk vinden als bij uw kind een les wordt 
verzorgd? Bespreek het met de school en neem 
contact met ons op. Wij kijken dan wat er mogelijk is. 
 
 
Weet u dat uw de BGH ook kunt volgen op 
Facebook? 

Werken met een beperking 
Er gaat veel veranderen met de komst van de 
participatiewet. Wat zijn uw verwachtingen hiervan? 
En heeft u onlangs positieve en/of negatieve 
ervaringen gehad die te maken hebben met uw 
beperking èn werk?  
Dan zouden wij dat graag van u horen. Het kan gaan 
over sollicitaties, ervaringen met uitzendbureaus, 
ervaringen op de werkvloer en contact met het UWV 
of de gemeente.  
Zou u mee willen werken aan een inventariserend 
onderzoek over werken met een beperking? Dan 
kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften, 
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, 023 
5315842 of mvh@bdkennemerland.nl     
 
Middag met de Raad 
Op 25 september heeft de BGH weer een middag 
georganiseerd voor raadsleden en ambtenaren. We 
hebben ze laten ervaren welke obstakels mensen 
met een handicap tegenkomen in het dagelijks leven. 
Er was een route uitgezet door Hoofddorp oost, waar 
het accent lag op de rolstoel en de bestrating. De 
route door het winkelcentrum belichtte de 
voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Op het 
Van Stamplein werd iets verteld over het belang van 
gehandicaptensport en konden de deelnemers 
rolstoel basketballen.  Dit laatste onderdeel werd 
verzorgd door Sportservice NH\aangepast sporten.  
De gesignaleerde knelpunten zijn doorgegeven aan 
de gemeente. 

 
 

De vrijwilligers van de BGH wensen  u een 

fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar 

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 

 
 
 

mailto:mvh@bdkennemerland.nl

