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Voorwoord 

 
Ook in 2019 is de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) weer op vele 

fronten actief geweest. De belangengroep bestaat nu 39 jaar en in die tijd is er veel gebeurd 

om de positie van onze doelgroep te verbeteren. Sinds de ondertekening van het VN-

Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking hebben we ons met name 

gericht op verbetering van de toegankelijkheid. In samenwerking met de Gemeente 

Haarlemmermeer, die onze doelstelling een warm hart toedraagt en diverse partners, is ook 

het afgelopen jaar weer vooruitgang geboekt. 

De BGH zou op den duur overbodig moeten worden, maar het is nog lang niet zo ver. 

Daarom zullen we in 2020 ons 40-jarig jubileum actief vieren. 

In het afgelopen jaar verloren we twee trouwe vrijwilligers Nico Honcoop en Albert 

Oostendorp. Wij zijn hen dankbaar voor hun inzet voor de BGH en zullen hen missen in ons 

midden. 

In dit jaarverslag leest u over onze activiteiten in het afgelopen jaar. Dat is zeker een 

indrukwekkende lijst, maar omdat we met een beperkt aantal vrijwilligers werken, moeten we 

helaas ook prioriteiten stellen en belangrijke zaken laten liggen. Dat is echter geen reden om 

bij de pakken neer te gaan zitten. Integendeel, omdat we ons door velen gesteund weten, 

gaan we blijmoedig door. En we koesteren onze vrijwilligers… 

Ed Koster, voorzitter BGH   
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Bestuur 

 

Interne ontwikkelingen 

 

Het afgelopen jaar was voor de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) 

weer een bewogen jaar met veel afwisseling in de projecten en gebeurtenissen. Zo zijn in 

2019 twee vrijwilligers overleden en ook hebben wij nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen 

bij het scholenproject.  

Gedurende het jaar heeft het bestuur intensieve overleggen gehad over hoe de BGH kan 

blijven voortbestaan in de toekomst. Wat is er nodig voor de belangengroep om toekomst 

bestendig te zijn? Hierover zijn gesprekken gevoerd met de beleidsambtenaar van de 

gemeente en met deskundigen vanuit MeerWaarde. Beide partijen hebben een adviserende 

rol gehad. De voornaamste adviezen die hieruit zijn voortgekomen, waren:  

▪ Richt je als belangengroep op een aantal facetten, kijk goed wat de focus is. 

▪ Vrijwilligerswerving zou voorspoediger verlopen wanneer je vacatures uitzet die een 

concrete omschrijving bevatten waarvan de functie of het project tijdsgebonden is 

(denk aan een project met een doorlooptijd van bijv. 6 maanden).   

 

De belangengroep richt zich op veel verschillende aspecten en met de komst van de inclusie 

agenda is het werk voor de belangengroep verder toegenomen. Om zicht te krijgen op alle 

werkzaamheden is er een overzicht gecreëerd, als aanvulling op het beleidsplan ‘gewoon 

gelijk’, waarin alle werkzaamheden die worden uitgevoerd door de vrijwilligers concreet staan 

beschreven.  

Daarnaast heeft er, in navolging op deze overleggen, een bijeenkomst met de vrijwilligers en 

het bestuur plaatsgevonden. Tijdens deze overleggen is er gesproken over de koers van de 

BGH, maar ook over de speerpunten. Door onze werkzaamheden scherper te stellen, wordt 

het mogelijk om meer concrete taken en functies te formuleren, waardoor het hopelijk de 

werving van vrijwilligers kan bespoedigen. Gedurende de komende jaren zal het bestuur 

verder werken aan deze aspecten.   
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Contact met de gemeente Haarlemmermeer 

 

Aan het begin van het jaar hebben een aantal leden van het bestuur de traditionele 

nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haarlemmermeer bezocht. Vervolgens heeft tijdens de 

eerste gemeenteraadsvergadering van de samengevoegde gemeenteraad, voorzitter Ed 

Koster de nieuwe raad toegesproken en hen gewezen op een goed inclusief beleid ten 

aanzien van onze doelgroep. De BGH, heeft naar aanleiding van deze eerste 

raadsvergadering, de nieuwe gemeenteraad getrakteerd op een klein gebakje met het BGH 

logo. 

De samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer is, net als in 2018, intensief geweest. 

Zo heeft het bestuur maandelijks contact met de beleidsambtenaar gehad en daarnaast 

heeft het jaarlijks overleg met de wethouder plaatsgevonden. Deze nauwe samenwerking is 

tot stand gekomen vanwege de positie die de gemeente Haarlemmermeer heeft als één van 

de koplopergemeenten ten aanzien van het gehandicaptenbeleid.  

Er is regelmatig contact met ambtenaren over lopende projecten. In juni 2019 is er een 

uitgebreid interview, over de aanpak en resultaten van de BGH, gepubliceerd in het vakblad 

van de VNG. Tevens heeft de gemeente, in november 2019, een studiemiddag 

georganiseerd in samenwerking met de VNG, voor de regio/provincie, over de noodzaak van 

een goed inclusief beleid, de voordelen van het aansluiten bij de koplopergemeenten en de 

rol van de BHG hierin. 

Tot slot heeft de belangengroep zich gepresenteerd bij de jongeren gemeenteraad van 

Haarlemmermeer. Na de presentatie is er gesproken met de jongeren gemeenteraad over 

het bereiken van jongeren met een beperking. De BGH zou graag op deze manier meer zicht 

willen krijgen op de behoeften van deze doelgroep om een passend aanbod te kunnen 

creëren. 

Tot slot 

 

In het jaar 2020 bestaat de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) 40 jaar. 

Het afgelopen jaar zijn de bestuursleden gestart met de voorbereiding van het jubileum en 

met fondswerving voor een extra activiteit. Eind december heeft het bestuur alvast een 

donatie mogen ontvangen van het JC Ruigrokfonds en het Meerlandenfonds. Gedurende het 

nieuwe jaar zult u daar ongetwijfeld meer over vernemen.  

De BGH is een vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteunt door Mariëtte Bouterse vanuit 

MeerWaarde. Door haar ondersteuning zijn wij in staat vele activiteiten te kunnen uitvoeren.  
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Informatie 

 
Voor een belangenorganisatie is het belangrijk dat je bekend bent bij je doelgroep. Voor de  

BGH zijn dat niet alleen mensen met een beperking, maar ook beleidsmakers, politici, 

partnerinstellingen, inwoners, winkeliers, et cetera.  

Gedurende het hele jaar werkt de BGH eraan om de website up-to-date te houden en actief 

te zijn op Facebook. Via deze digitale media zet de BGH zich in om alle bovengenoemde 

partijen op de hoogte te houden en te bereiken. Helaas heeft het bestuur gedurende de 

zomer van 2019 besloten te stoppen met de nieuwsbrief, omdat deze te weinig werd gelezen 

en geen respons opleverde.   

PR 

 

De BGH heeft geïnvesteerd in het moderniseren van de huisstijl en aanpassingen 

aangebracht in het logo gericht op de nieuwe gemeentelijke indeling.  

In verband met het aankomende 40-jarige jubileum is er aanvullend naar de website 

gekeken en is deze aangepast. Zoals u ziet, heeft de BGH het nieuwe logo ook op de 

website geplaatst. In het logo is te zien dat Haarlemmermeer is uitgebreid dus ook het 

werkgebied van de belangengroep. Ook voldoet de website aan de HTTPS eisen. 

Er is links boven aan de pagina een nieuwe link geplaatst ‘Maak een Melding’ zodat men 

zich snel en gemakkelijk bij de gemeente kan melden als er problemen zijn in de algemene 

buitenruimte, bijvoorbeeld als het gaat om losliggende stoeptegels of een kapotgereden, 

slechte op- /afrit. 

Daarbij is er software geïntegreerd in de website die het mogelijk maakt dat tekst kan worden 

voorgelezen. Dit geldt ook voor Word- en PDF documenten die gedownload moeten worden.  

Deze investeringen vergroten de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de BGH, 

waardoor de belangengroep zijn bereik vergroot.   

Contact participatieraad 

 

De BGH wordt al enkele jaren in de participatieraad (voorheen WMO-raad) 

vertegenwoordigd door een inwoner die tevens actief vrijwilliger is voor de BGH. Via zijn 

betrokkenheid bij de participatieraad, en doordat de belangengroep maandelijks de 

verslagen ontvangt, probeert het bestuur in samenwerking met hem invloed uit te oefenen op 

het vormen van een goed beleid met betrekking tot de doelgroep van de belangengroep.  
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Maandelijkse advertenties  

 

Door middel van een maandelijkse advertentie in het HCnieuws heeft de BGH gewerkt aan 

een grotere naamsbekendheid onder een breder publiek. Door iedere maand aandacht te 

besteden aan een actueel thema, heeft 

de BGH kunnen laten zien dat de 

belangengroep actief aandacht besteed 

aan relevante onderwerpen. Deze 

advertenties zijn gericht aan alle 

inwoners van de gemeente die 

geïnteresseerd zijn en om onze 

doelgroep te informeren. 
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Nieuwe samenwerkingen 

ICT4Handicap 

 

In 2019 is de BGH een bestuurlijke verbintenis met ICT4Handicap aangegaan. 

ICT4Handicap zet zich op vele vlakken in ten behoeve van de toegankelijkheid van de 

digitale samenleving.  Vanuit deze bestuurlijke verbintenis richt de BGH zich specifiek op de 

samenwerking op het vlak van domotica. Deze samenwerking heeft erin geresulteerd dat er 

verschillende vergaderingen en gezamenlijke bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. 

Domotica is een van de mogelijkheden om mensen met een beperking en ouderen langer 

zelfstandig in hun eigen omgeving te laten wonen.   

Oogcafé Haarlemmermeer  

 

De belangengroep is in verschillende opzichten betrokken geweest bij de oprichting van 

Oogcafé Haarlemmermeer. Vanuit de belangengroep heeft de ondersteuner zich, in 

samenwerking met de trekkende partij MeerWaarde, ingezet voor de ontwikkeling van het 

Oogcafé. Belangrijker is dat de twee initiatiefnemers van het Oogcafé tevens vrijwilliger zijn 

bij de BGH.  

Verdere betrokken partijen zijn geweest: het Cultuurgebouw, Duyckercafé en de 

Oogvereniging.  

Op 18 september 2019 is Oogcafé Haarlemmermeer feestelijk geopend in Duyckercafé. 

Hierbij waren bestuursleden aanwezig en is er als gift vanuit de belangengroep een 

feestelijke traktatie geschonken.  

De BGH heeft tevens ondersteuning geboden met betrekking tot de inzet van een vrijwilliger 

die vanaf de opening actief is als gastvrouw in het Oogcafé.  

Vanaf de opening zet de BGH zich maandelijks in om publiciteit te geven aan het Oogcafé 

via hun Social Media.  

In 2020 zullen de initiatiefnemers steeds zelfstandiger gaan functioneren met behulp van 

vrijwilligers. Het is op dit moment nog onduidelijk welke betrokken organisatie de 

ondersteunende factor zal blijven binnen het Oogcafé. Hier zal in 2020 meer duidelijkheid 

over komen.  
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Bewustwording en sociale toegankelijkheid 

 
De BGH zet zich op verschillende manieren in om bewustwording te creëren binnen 

Haarlemmermeer. Bewustwording is een groot onderdeel waar de belangengroep zich voor 

inzet.  

Via eenmalige activiteiten, zoals deelname aan de Meer voor Elkaar Beurs, doorlopende 

activiteiten zoals BGH op school’ maar ook via deelname aan (landelijke) campagnes, 

besteed de BGH aandacht aan verschillende aandachtsgebieden.  

Presentatie Katholieke Ouderenbond Haarlemmermeer  

 

In januari 2019 is er op verzoek van de Katholieke Ouderenbond (KBO) een presentatie 

gegeven aan leden. Het doel van deze presentatie was om het werk van de BGH onder de 

aandacht te brengen, waar men terecht kan wanneer er signalen zijn met betrekking tot bijv. 

(fysieke) toegankelijkheid en/of obstakels in de openbare buitenruimte. Tijdens de 

presentatie is er een oproep gedaan aan de aanwezigen om actief te signaleren voor de 

belangengroep.   

Campagneweek ‘Houd de lijn vrij’ 

 

In de week van 8 tot en met 12 april 2019 is er aandacht besteedt aan de landelijke campagne  

‘Houd de lijn vrij!’ in Haarlemmermeer. Vrijwilligers van de 

BGH zijn aangesloten bij deze campagne en, in 

samenwerking met medewerkers van de gemeente, 

gedurende deze week in Hoofddorp en Nieuw-Vennep de 

straat op gegaan. Het doel was om actief aandacht te 

besteden aan bewustwording rondom het vrijhouden van de 

geleide lijnen en het informeren over de functie van deze lijnen. Het positieve effect van de 

campagne is geweest dat de gemeente Haarlemmermeer heeft aangegeven dat zij meer 

geleide lijnen willen aanleggen in Haarlemmermeer.  

Tevens is hieruit voortgekomen dat er in samenwerking met Bureau Discriminatiezaken 

(BDZ) gastlessen zijn gepland en uitgevoerd. Deze gastlessen waren voor leerlingen van 

gerichte opleidingen in de zorgsector aan het NOVA college te Hoofddorp. Twee vrijwilligers 

van de BGH, met een visuele beperking, zijn gastdocent geweest en hebben in 

samenwerking met BDZ studenten bewust gemaakt van het leven met een visuele 

beperking, en de hindernissen die mensen met een visuele beperking tegenkomen in de 
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maatschappij. Deze lessen zijn ook zeer positief ontvangen door de gemeente 

Haarlemmermeer, naast de ondersteuning die is geboden vanuit de beleidsmedewerker 

heeft ook wethouder Marjolein Steffens – van de Water één van de gastlessen bezocht.  

Alle partijen, BGH, het Nova College en Bureau Discriminatiezaken waren heel enthousiast 

over de gastlessen. Er is afgesproken om in 2020 de gastlessen opnieuw aan te bieden, het 

Nova Collega gaat kijken of het mogelijk is om de gastlessen voor meer opleidingen aan te 

bieden.  

BGH op School 

 

In 2019 is er intensief overleg geweest tussen de BGH en de beleidsambtenaar in verband 

met de terugloop van de aanmeldingen van basisscholen voor een gastles vanuit de BGH. 

Het knelpunt waar de vrijwilligers tegenaanlopen is dat hun benaderingsbrief, inzake het 

aanbod van de lessen, niet op de juiste plek komt, namelijk bij de leerkrachten van de 

groepen 7 en 8. Om een impuls te geven, is er met de beleidsambtenaar gesproken over 

mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente bij het benaderen van de basisscholen. Zowel 

de beleidsambtenaar als de wethouder stonden hier positief tegenover. Het resultaat was dat 

er een gezamenlijke benaderingsbrief is opgesteld ondertekend door de wethouder en de 

voorzitter van de BGH. In deze brief is het belang en het nut van het scholenproject aan de 

orde gebracht.  

Naar aanleiding van de brief zijn er 3 basisscholen: 4 klassen bezocht.  

In 2019 is er actief gezocht naar nieuwe vrijwilligers voor de uitvoering van dit project. Hierop 

zijn 2 reacties gekomen. Beiden zijn mee geweest naar een aantal gastlessen waarin zij het 

werk konden ervaren. Het resultaat was dat beiden het werk als positief hebben ervaren en 

zich als vrijwilliger voor het scholenproject in willen blijven zetten.  

Meer voor Elkaar Beurs Hoofddorp  

 

In 2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om 1 uitgebreide centrale informatiemarkt te 

organiseren. Deze heeft plaatsgevonden in oktober en was gericht op senioren. De 

informatiemarkt was onderverdeeld in 3 aandachtsgebieden, de BGH had een stand bij het 

thema wonen. Tijdens de beurs hebben de vertegenwoordigers van de belangengroep actief 

bezoekers benaderd met de vraag of zij obstakels signaleren binnen hun woonwijk. Hieruit 

zijn een aantal vragen voortgekomen van bezoekers die zijn opgepakt en beantwoord.   
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Week van de Toegankelijkheid 

 

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid hebben er dit jaar twee activiteiten 

plaatsgevonden waarbij de BGH betrokken is geweest. Als eerste heeft op 9 oktober de 

Ongehinderd.nl testdag plaatsgevonden, waarbij er landelijk aandacht is besteed aan de 

Ongehinderd.nl app. Dit is een applicatie waar informatie wordt gedeeld over 

toegankelijkheid van voorzieningen.  

Samen met de beleidsambtenaar is er een groep vrijwilligers van verschillende 

Haarlemmermeerse organisaties, waaronder de BGH, uiteengegaan in testteams en zijn 

locaties in het Cultuurgebouw getoetst op toegankelijkheid. Daarnaast heeft er een testteam 

met BGH vrijwilligers verschillende horeca gelegenheden bezocht in Hoofddorp Centrum. 

Naast de toegankelijkheidstest die zij hebben uitgevoerd, zijn zij tevens het gesprek 

aangegaan over de hulphond en dat deze niet geweigerd mag worden. Deze aanvullende 

actie is uitgevoerd naar aanleiding van signalen die de BGH in 2019 heeft ontvangen over 

het weigeren van hulphonden in horeca gelegenheden.  

Naar aanleiding van de verschillende toetsen is de informatie over de toegankelijkheid 

toegevoegd aan de Ongehinderd.nl app.   

Op 10 oktober heeft de BGH in samenwerking met Team Sportservice Haarlemmermeer een 

dag georganiseerd in het kader van de Week 

van de Toegankelijkheid en het 15 jarig bestaan 

van de afdeling aangepast sporten. Gedurende 

deze dag zijn er interessante presentaties 

gegeven door onder andere Kees Jan van der 

Klooster. Daarnaast heeft de BGH voor de 

tweede keer een “Duim“ uitgereikt aan Team 

Sportservice Haarlemmermeer voor het werk 

dat zij verrichten voor onze doelgroep en hun 

inzet gedurende de afgelopen 15 jaar voor aangepast sporten. Gedurende het tweede deel 

van het programma zijn er workshops aangeboden gericht op het presenteren van vormen 

van aangepast sporten en rolstoelvaardigheid.  
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Fysieke Toegankelijkheid 

 
Fysieke toegankelijkheid is voor mensen met een beperking van groot belang. Het is voor de 

BGH van belang om dit op verschillende manieren uit te dragen. De belangengroep probeert 

dit te realiseren door aanwezig te zijn bij overleggen en contact te leggen met 

projectontwikkelaars, architecten, beleidsmakers, et cetera. 

De BGH heeft het streven dat in de toekomst er zoveel mogelijk, in samenwerking met de 

gemeente Haarlemmermeer, ondergebracht kan worden in het beleid als het gaat om fysieke  

toegankelijkheid.  

Fysieke toegankelijkheid openbare buitenruimtes 

 

Vanuit de gemeente Haarlemmermeer ontvangt de BGH regelmatig tekening toegestuurd 

van bestratingsplannen en herbestratingen om te beoordelen of er voldoende rekening is 

gehouden met voorzieningen zoals op- en afritten voor mensen in rolstoelen, blindengeleide 

lijnen in centrumgebieden, helling percentages etc. 

De BGH heeft een nieuwe vrijwilliger die zich richt op de aanwezigheid van 

speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking. Hierbij wordt gelet op de 

toegankelijkheid en bereikbaarheid, alsmede op speelvoorzieningen die een uitdaging 

geven. Samen spelen bevorderd de integratie tussen de kinderen. 

Verder heeft de BGH contact gezocht met de gemeente vanwege signalen die zijn 

ontvangen over de slechte bereikbaarheid van Jeugdland in Nieuw Vennep, voor ouders die 

hun kind daar af willen zetten. Er wordt nu gekeken of het mogelijk is een 

invalidenparkeerplaats aan te leggen. 

 

Ook was de BGH betrokken bij de opening van het looppad tussen het verpleeghuis in de 

wijk Bornholm en buurtwinkelcentrum Skagerrak. In 2018 heeft de BGH meegedacht over de 

realisering van dit looppad voor mensen met dementie. Via symbolen kunnen sommige 

bewoners nu zelfstandig de weg vinden. 

De belangengroep vindt het spijtig dat dit soort initiatieven in de Haarlemmermeer zoveel tijd 

kosten om gerealiseerd te krijgen.  De BGH signaleert dat hierdoor veel vrijwilligers en 

organisaties ook afhaken. 
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Fysieke toegankelijkheid gemeentelijke, private gebouwen en (woning)bouw 

 

Projecten waar de BGH in 2019 een bijdrage aan heeft geleverd zijn onder andere 

stadcentrum Hoofddorp, Hydepark en boerderij Gerritshoeven (Beukenhorst). Dit is gebeurd 

doormiddel van het houden van schouwen en het geven van input voor het realiseren van 

voorziening voor mensen met een beperking, het voeren van gesprekken met 

beleidsadviseurs en architecten, en door aanwezig te zijn bij informatiebijeenkomsten. 

Tevens is er vanuit het bestuur overleg geweest met wethouder Mieke Booij over de 

mogelijkheden rondom woningbouw in de Haarlemmermeer. 

Verder is er contact geweest met vertegenwoordiging van de dorpsraad Badhoevedorp over 

de grote veranderingen die er plaatsvinden in hun dorp. De BGH heeft de dorpsraad 

voorzien van adviezen.  

Ten behoeve van deskundigheidsbevordering zijn er een aantal vrijwilligers vanuit de BGH 

aanwezig geweest bij een woonsymposium van de gemeente Haarlemmermeer. Aanvullend 

hebben een aantal vrijwilligers een masterclass toegankelijkheid van de Branchevereniging 

Nederlandse Architectenbureaus bijgewoond. 

Toegankelijkheid evenementen en openbare gebouwen 

 

Een van de activiteiten die de BGH ook al jaren doet is het schouwen van evenementen en 

openbare gebouwen. Soms wordt de belangengroep uitgenodigd om mee te denken over het 

verbeteren van panden / accommodaties. Voor het toetsen van de fysieke toegankelijkheid 

van evenementen neemt de belangengroep vaak zelf het initiatief.   

 De gebouwen die wij dit jaar hebben 

geschouwd zijn de ontmoetingsplek en 

kerkgebouw ‘De  Rank’ in Nieuw Vennep, 

dorpshuis ‘De Meerkoet’ in Lisserbroek en 

‘Het Spectrum’ in Hoofddorp. Bij een 

schouw  kijkt de vrijwilliger met de 

beheerder welke voorzieningen er nodig 

zijn om de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van het pand te verbeteren. 

Naar aanleiding van de schouw koppelt de vrijwilliger, naar behoefte, de adviezen via een 

kort verslag terug aan de beheerder.    
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Via een krantenartikel vernam de BGH dat er in Fort Hoofddorp onder andere een restaurant 

zou worden gerealiseerd. In oktober 2019 hebben vrijwilligers het fort bezocht met de 

architect/stichting, het bestuur. Aangezien het een bunker is, is het niet mogelijk om 

bouwkundige aanpassingen te realiseren. Wel hebben vrijwilligers van de belangengroep  

adviezen geuit om de hellingbaan rond het fort aan te passen en tevens te voorzien van 

rustpunten voor mensen in een rolstoel. En verder advies was om bankjes te plaatsen voor 

mensen die slecht ter been zijn. In het fort zou een invalidentoilet gerealiseerd kunnen 

worden. Het realiseren van een lift is binnen niet mogelijk. Als alternatief zou een 

traplift/plateaulift een optie kunnen zijn. Helaas hebben wij geen reactie meer ontvangen op 

onze adviezen en vrezen wij dat dit monument niet toegankelijk is voor onze doelgroep.  

De BGH zou graag zien dat de gemeente, bij het verstrekken van vergunningen en 

beoordelen van bouwplannen, meer aandacht besteedt aan de toegankelijkheid, 

bruikbaarheid en bereikbaarheid voor mensen met een beperking. 

Naast het schouwen van openbare gebouwen, schouwt de BGH al jaren evenementen in 

Haarlemmermeer. Meestal heeft de BGH aan het begin van het jaar een overleg met de 

afdeling Vergunningen van de gemeente en worden er afspraken gemaakt welke 

evenementen we het komend jaar gaan schouwen. In de meeste gevallen legt de gemeente 

het contact. Tijdens de schouw loopt iemand van de organisatie mee die de adviezen 

opneemt en soms ook direct actie onderneemt. 

Evenementen die het afgelopen jaar zijn geschouwd zijn: Concours Hippique, Keltfest 

Groene Woude, Mysteryland en Meerlive. Aanvullend is de BGH aanwezig geweest bij een 

informatieavond voor de organisatie en daarna bij de evaluatieavond van het evenement 

Mysteryland. 

 

Komend jaar hoopt de belangengroep door meer vrijwilligers in te zetten ook een aantal 

evenementen in andere woonkernen te schouwen. Natuurlijk kunnen ook bezoekers van 

evenementen knelpunten bij de BGH melden. Deze informatie verspreidt de BGH via de 

website en sociale media kanalen.     
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Toegankelijkheid specifieke items 

 

Stemlokalen 

Gedurende het voorjaar heeft de belangengroep overleg gehad met de afdeling Burgerzaken 

van de gemeente om te kijken hoe de toegankelijkheid van stemlokalen in het algemeen nog 

kan worden verbetert voor onze doelgroep en ouderen. Er is specifiek gekeken naar 

voorzieningen voor inwoners met een visuele beperking. Naast het bieden van voorzieningen 

aan deze doelgroep is er in dit overleg aandacht besteed aan de rol van de medewerkers 

van de stemlokalen. 

 

Bushaltes 

 

Het afgelopen jaar zijn er verschillende bushaltes geschouwd met betrekking tot de 

aanwezigheid van geleide lijnen. Alle opgedane ervaringen worden doorgezet naar de 

betreffende dienst met het verzoek de haltes aan te passen aan de maatvoering/richtlijnen. 

Gezien de vele bushaltes in Haarlemmermeer wordt in 2020 een vervolg gegeven aan het 

schouwen van de bushaltes. 


