
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe seizoen is begonnen en de BGH 
maakt zich op voor een druk najaar. In deze 
nieuwsbrief vindt u weer de nodige informatie 
over onze activiteiten, maar ook over handige 
en nuttige voorzieningen voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Wij wensen u veel 
leesplezier. 
 
BGHopschool  
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan 
en binnenkort zullen de basisscholen benaderd 
worden door het project BGHopschool. 2 
vrijwilligers komen een dagdeel op school, om 
de groepen 7 en 8 informatie te geven over wat 
het betekent om een handicap te hebben. De 
lessen zijn vooral praktisch en actief. Scholen 
kunnen zich hiervoor aanmelden.  
 
Week van de Toegankelijkheid 
Van 5 tot  10 oktober wordt weer de jaarlijkse 
Week van de Toegankelijkheid georganiseerd. 
Dit jaar vragen wij aandacht voor de 
toegankelijkheid \inrichting van winkels. Op  
woensdag 7 oktober staat de BGH in het 
winkelcentrum De Vier Meren met een 
informatiestand. 
 

              
 
Servicepunt Beenhakker 
Beenhakker heeft een fysiek servicepunt in 
Haarlemmermeer. Dit is bij Paswerk, 
Spieringweg 387 in Cruquius. U kunt daar 
terecht voor kleine reparaties. 

Bij het SpaarneZiekenhuis is een speciale 
regelingvoor de tegemoetkoming in de 
parkeerkosten. Of u hiervoor in aanmerking 
komt kunt u nalezen op 
http://www.spaarneziekenhuis.nl/nl/bezoekers/
parkeren/Documents/parkeerinfo.pdf 
 
Sporten met een beperking 
In samenwerking met de regiomedewerker 
Aangepast Sporten  willen wij mensen met een 
beperking stimuleren om te gaan sporten. Heeft 
u interesse om te gaan sporten, maar weet u 
niet welke mogelijkheden er zijn in de 
Haarlemmermeer? Neem dan contact op met 
Wouter Werker:  023-5575937  
Email:  
wwerker@sportservicehaarlemmermeer.nl 
 
Doelgroepenvervoer 
Vanaf 2017 gaat de gemeente Haarlemmermeer 
het doelgroepenvervoer (Meertaxi, vervoer naar 
dagbesteding, leerlingenvervoer en het vervoer 
in het kader van de Jeugdwet) gezamenlijk 
organiseren met de regio’s Zuid-Kennemerland 
en IJmond. 
Uitgangspunt hierbij is het in stand houden van 
de huidige kwaliteit, binnen de huidige 
budgetten. 
De BGH is, via de Participtieraad, betrokken bij 
een regionale klankbordgroep 
doelgroepenvervoer. Hierin zullen we  het 
proces kritisch volgen en met onze inbreng de 
belangen van onze achterban zo goed mogelijk 
vertegenwoordigen. 
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Klachtenmeldpunt gemeente 
Een klacht indienen kan op verschillende manieren: 
Mondeling bij de medewerker van de gemeente over 
wie de klacht gaat. Bent u tevreden over de manier 
waarop hij of zij met uw klacht omgaat? Dan is 
hiermee de zaak opgelost. Zo niet, dan kunt u de 
klacht alsnog schriftelijk indienen 
Mondeling bij de klachtencoördinator via 0900 1852. 
Bel ook met de klachtencoördinator als u niet precies 
weet waar u uw klacht kwijt kunt 
Schriftelijk. Vermeld in uw brief duidelijk waarover u 
klaagt. Geef aan over wie of wat het gaat en 
wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is 
het handig als u kopieën van brieven of documenten 
bijvoegt. Geef ook aan of u het wel of niet op prijs 
stelt dat de klachtencoördinator u belt voor een 
mondelinge toelichting op de klacht. Stuur een brief 
met uw klacht naar: 
Gemeente Haarlemmermeer 
 T.a.v. het klachtenmeldpunt 
 Postbus 250 
 2130 AG Hoofddorp 
 Via het contactformulier op de website. Vermeld 
hierin duidelijk waarover u klaagt. Geef aan over wie 
of wat het gaat en wanneer het voorval heeft 
plaatsgevonden. Geef ook aan of u het wel of niet op 
prijs stelt dat de klachtencoördinator u belt voor een 
mondelinge toelichting.  
De gemeente behandelt geen anonieme klachten. 
Vermeld dus uw naam en adres en eventueel uw e-
mailadres.  
 
Hulp bij het indienen van een klacht 
Vindt u het moeilijk om een klacht onder woorden te 
brengen? U kunt hulp krijgen. 
U kunt hiervoor contact opnemen met stichting 
Meerwaarde: telefoon 023 569 8888  
Zie ook: www.meerwaarde.nl  
 

De behandeling van de klacht 
Uw klacht komt binnen bij de klachtencoördinator. 
Hij/zij zorgt ervoor dat uw klacht behandeld wordt. 
Ook houdt hij bij of die op tijd en volgens de wet 
behandeld wordt. 
Ervaring leert dat de meeste klachten duidelijk 
worden verwoord en direct in behandeling kunnen 
worden genomen. Soms kan er reden zijn voor de 
klachtencoördinator om u te bellen en een nadere 
toelichting te vragen. Als u zelf heeft aangegeven uw 
klacht ook mondeling toe te willen lichten neemt de 
klachtencoördinator contact met u op. 

Binnen zes weken ontvangt u een brief waarin 
wordt uitgelegd of uw klacht gegrond is. 
Daarnaast wordt aangegeven hoe eventuele 
fouten hersteld worden. De antwoordbrief 
wordt namens burgemeester en wethouders 

ondertekend. 
 
Het klachtenmeldpunt staat ook open voor 
cliënten die vinden dat ze geen gehoor krijgen of 
zich niet goed behandeld voelen. 
(Bron: website gemeente Haarlemmermeer) 
 

Senioren Beurs 
Op 10 oktober wordt in het Raadhuis in 
Hoofddorp de jaarlijkse Seniorenbeurs 
gehouden. Vrijwilligers van de BGH zijn hier 
aanwezig. U kunt met hen in gesprek gaan 
en hen om informatie vragen. 
 
Oproep nieuwe actieve vrijwilligers 
De BGH kan haar werk alleen doen met de inzet 
van gemotiveerde vrijwilligers. Heeft u interesse 
om ons team te komen versterken of wilt u in 
uw eigen wijk of dorp knelpunten signaleren en 
aan ons doorgeven, dan zijn wij daar erg blij 
mee. U kunt zich opgeven via 
www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl    
Wij nemen dan contact met u op. 

          
 
 
 
 

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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