
Contact

Wilt u informatie, heeft u vragen of wilt u
signalen met ons delen? Neem contact 

met ons op via:

023 - 5698881

info@bgh80.nl

06 - 58944735
Alleen  v ia  WhatsApp

Dr. van Dorstenstraat 1
2132JR Hoofddorp

Wilt u op de hoogte blijven? 
Volg ons op Facebook

@belangengroep.
gehandicaptenhaarlemmermeer

Of kijk op onze website

www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl

Uw
aanspreekpunt
in de gemeente

Haarlemmermeer

Wij zijn een groep enthousiaste 
vrijwillligers, met én zonder 

beperking, die zich als
ervaringsdeskundigen inzetten voor
een toegankelijk Haarlemmermeer.

De belangengroep is er voor mensen
met een beperking.

Wij nemen uw signalen, wensen en
vragen mee in overleg met de

gemeente en andere organisaties

Onze Organisatie



Neem contact op met de BGH als u:

Klachten heeft over de toegankelijkheid in
Haarlemmermeer.

Vragen heeft over hulp of ondersteuning bij
beperkingen.

Vragen heeft over de aanvraag- en
klachtenprocedure bij de gemeente.

Meer informatie wilt over onze organisatie,
onze werkzaamheden en projecten in de buurt.

Ook dragen wij nieuwe initiatieven voo, zodat
het makkelijker wordt voor mensen met een
beperking om de faciliteiten in de buurt te

gebruiken.

Ons doel Onze werkzaamheden De BGH is er voor u
Sinds april 1980 komt de BGH op voor de

belangen van mensen met een beperking. Keer
op keer blijkt dat het nog steeds niet

vanzelfsprekend is dat er rekening wordt
gehouden met mensen met een beperking. Een
mens met wat voor beperking dan ook mag niet

vergeten worden
.

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd de
gemeente en andere organisaties over
onderwerpen die voor u van belang zijn.

Daarvoor onderhoudt de BGH contact met
beleidsmakers, uitvoerende ambtenaren en

lokale politici. De BGH toetst tevens de
toegankelijkheid van buitenruimte, openbare

gebouwen, horeca, medische locaties en 
winkels.

Door de inzet van de BGH:

Is de toegankelijkheid in de gemeente
Haarlemmermeer toegenomen.

Zijn de geleidelijnen voor blinden en
slechtzienden toegenomen.

Zijn evenementen in de gemeente beter
bereikbaar en toegankelijk.

Is het bewustzijn rondom leven met een 

fysieke beperking vergroot.
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