
 

 

  

Sinds april 1980 komt de BGH op voor de 
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Voorwoord 
 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd 2021 voor de Belangengroep Gehandicapten 

Haarlemmermeer gedomineerd door de (on)mogelijkheden van ons land en onze gemeente ten tijde 

van Corona, of deftig gezegd, de Covid-pandemie. 

U leest erover in dit jaarverslag. Een en ander was overigens geen reden voor het bestuur, onze 

ondersteuner en onze vrijwilligers om bij de pakken neer te gaan zitten. Ook daarover leest u 

hieronder meer. 

We leefden tussen strenge maatregelen en enige versoepeling. Gemaakte plannen moesten telkens 

weer worden uit- of afgesteld. Dat is dan ook de reden waarom het plan om afgelopen oktober ons 

inmiddels 41-jarige jubileum te vieren weer niet doorging. We zijn nu maar gestopt met het plannen 

van deze feestelijke gebeurtenis. Pas bij een wat meer langdurige ‘normale’ situatie organiseren we 

alsnog iets vrolijks. 

We hebben ook het afgelopen jaar zo goed en zo kwaad mogelijk per telefoon en mail met elkaar en 

met onze relaties, waaronder de gemeente, gecommuniceerd. Onze ondersteuner zat daarbij als een 

spin in het web. 

Toch misten we allemaal het onderlinge persoonlijke contact. Gelukkig was dit zo nu en dan wel 

mogelijk voor het bestuur en met name het dagelijks bestuur. In onze beleving was dit echter veel te 

weinig. 

Tijdens het verslagjaar werden we opgeschrikt door het voornemen van de gemeente om in de 

toekomst dermate zwaar op onze subsidie te bezuinigen, dat we ons afvroegen of we daarna nog 

adequaat zouden kunnen functioneren. We hebben ons hiertegen fel verzet, een zienswijze 

ingebracht, de publiciteit en contact met de plaatselijke politiek gezocht en tenslotte ingesproken bij 

de gemeenteraad. Mede als resultaat van deze inspanningen is de bezuiniging ongedaan gemaakt en 

kan de BGH zich met enthousiasme op de toekomst richten. 

Op het moment dat ik dit schrijf wordt Europa helaas door een andere crisis geteisterd en het is de 

vraag wat hiervan de repercussies voor Nederland, de gemeente Haarlemmermeer en de BGH zullen 

zijn. Wat kan de BGH betekenen voor vluchtelingen met een beperking? 

In ieder geval is het mij een eer en een genoegen U dit jaarverslag aan te bieden.  

Namens het bestuur, dat naast mij bestaat uit André Pijnaker (secretaris), Henk de Groot 

(penningmeester), Frida Piet, Cor Dekker, Gerard Wetzel en Indra van Holst en dat ook in 2021 weer 

voortreffelijk werd ondersteund door Mariëtte Bouterse. 

Ed Koster, voorzitter    
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Bestuur 
 

Ook in 2021 heeft de BGH te maken gehad met verschillende beperkingen als het gevolg van corona. 

Vanaf het moment dat er enige versoepelingen waren, zijn als eerste de overleggen van het dagelijks 

bestuur weer herstart. Voordat de maatregelen weer werden aangescherpt, heeft er één bestuurlijk 

overleg kunnen plaatsvinden.  

Binnen de mogelijkheden konden er gelukkig nog wel een aantal overleggen, in klein verband,   

worden georganiseerd. Het was echter gedurende het laatste halfjaar niet meer mogelijk om een 

fysieke bijeenkomst of overleg te organiseren. De continuïteit van de ondersteuning in het 

onderlinge contact en het verloop van activiteiten is van groot belang geweest om voortgang te 

geven aan de werkzaamheden.  

Het dagelijks bestuur heeft besloten om de overleggen stil te leggen mede in verband met de 

kwetsbaarheid van de betrokken vrijwilligers. Helaas bleek het ook in 2021 niet haalbaar om online 

overleggen te organiseren, hoewel sommige vrijwilligers dat wel graag hadden gezien.   

De contacten met de beleidsmedewerker van de gemeente hebben we geprobeerd zoveel mogelijk 
in stand te houden. Veelal ging dit de via de telefoon en e-mail en dat verliep goed. Met de 
beleidsmedewerker van de gemeente zijn de contacten goed gebleven. Een en ander betrof de 
voortgang van activiteiten en nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente waarop ons advies nodig 
was.  
 
Helaas heeft het jaarlijks overleg met de wethouder ook dit jaar niet plaats gevonden. Komend jaar 
hoopt het bestuur een overleg te kunnen plannen met de nieuw benoemde wethouder die 
verantwoordelijk is voor het gehandicaptenbeleid. 
  

Voorgenomen bezuinigingen  
Op 28 juli kreeg het bestuur van de BGH een brief van de gemeente waarin deze aankondigde om 

vanaf 2023 een bezuiniging van 40% toe te passen op de subsidie van de BGH. Het bestuur en de 

vrijwilligers waren in eerste instantie met stomheid geslagen. Had de gemeente zo weinig op met het 

werk van de BGH, dat we 40% van ons werk niet meer moesten doen en zouden wij dan keuzes 

moeten maken over wat wel en wat niet meer kon?   

Maar al snel kwam de belangengroep in geweer, informeerden we de politieke partijen en schreven  

onze zienswijze tegen deze bezuiniging. Daarnaast werd er door de voorzitter op 30 september 

ingesproken bij een gemeenteraadsraadsvergadering en gaf hij een interview op Meerradio tegen 

deze voorgenomen bezuinigingen.   

Gelukkig kwam aan het eind van het jaar het bericht dat de korting op onze subsidie van de baan 

was. 
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Jaarlijkse activiteiten  

 

Dag van de witte stok  
Jaarlijks gaat er vanuit de belangengroep aandacht uit naar de Internationale dag van de witte stok.  
Tijdens deze dag gaat er specifiek extra aandacht uit naar blinden en slechtzienden. Hierbij staat de 
witte stok voor zelfstandigheid centraal.  
 
De BGH heeft, in 2021, deze internationale dag gebruikt om aandacht te besteden aan de 
oogaandoening hoge myopie (bijziendheid), dit naar aanleiding van een oproep vanuit de gemeente 
Haarlemmermeer.  
Hoge myopie wordt onder andere veroorzaakt door het veelvuldig turen naar schermen zoals een 
mobieltje en/of laptop. Omdat het schermgebruik alleen maar meer toeneemt, niet alleen in het 
privéleven maar ook in bijvoorbeeld het onderwijs, vond de BGH het een belangrijk onderwerp om 
aandacht naar uit te laten gaan.  
 

In samenwerking met het Oogfonds en de Oogvereniging heeft de 
BGH informatie en tips verspreid over deze aandoening. Het doel was om het bewustzijn, met name 
onder jongeren, te vergroten als het gaat om de risico’s van veel schermtijd en om hen te voorzien 
van concrete tips. Om die reden is in samenwerking met de Centrale Bibliotheek de informatie 
verspreidt, bijvoorbeeld bij deelnemers van de Studiebieb en via het Jongeren Informatie Punt (JIP). 
Daarnaast is deze informatie verspreid via social media.  
 
Tot slot is er, zoals ieder jaar, via de lokale pers aandacht besteed  aan de functie van de looplijnen 
en het belang om geen obstakels op looplijn te plaatsen.  
 

 
Advertentie t.b.v. Dag van de Witte Stok  
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Gevraagd en ongevraagd advies 
 

Go-sharing  
Afgelopen voorjaar verschenen in Hoofddorp op verschillende locaties de  groene e-scootertjes van 

Go-sharing.  Wij hebben de gemeente aangesproken op het verschijnsel dat deze scooters midden op 

trottoirs worden neergezet. Dit vormt een obstakel voor inwoners met een beperking. Inwoners die 

rolstoelafhankelijk zijn worden hierdoor belemmerd en voor inwoners met een visuele beperking is 

er een vergroot risico om er tegenaan te lopen.  

Om die redenen is er ook contact gezocht met de eigenaar van Go-sharing. Afgesproken is dat  

specifieke klachten worden doorgezet naar hen. Via een GPS-systeem kunnen zij de locatie bepalen 

en de gebruiker er op aanspreken. Via Facebook en de website hebben wij ook aandacht aanbesteed 

aan dit onderwerp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Scooter van Go-sharing   
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Participatieraad 
De BGH ontvangt maandelijks de agenda en een kort verslag vanuit de Participatieraad.  
De signalen die wij ontvangen vanuit de achterban en de doelgroep wisselen wij uit met onze 
contactpersoon - tevens vrijwilliger van de BGH - in de Participatieraad.  Signalen worden met hem 
doorgesproken en door hem uitgezet naar de juiste werkgroep. Naar aanleiding daarvan kan de 
werkgroep dit signaal bespreken, doorzetten en/of advies uitbrengen aan de participatieraad. In 
2021 zijn er meerdere signalen besproken met betrekking tot de Regiorijder en is er ook gesproken 
over signalen over de service van verschillende hulpmiddelencentra.  
 
Helaas heeft onze contactpersoon eind 2021 afscheid moeten nemen van de participatieraad, nadat 
hij twee termijnen heeft deelgenomen.  
Een andere vrijwilliger van de BGH heeft op de ontstane vacature titel gesolliciteerd, maar is het 
helaas niet geworden.   
 

Signalen hulpmiddelenleveranciers 
Jaarlijks houdt de belangengroep een tevredenheidsonderzoek onder de doelgroep in relatie tot de 
hulpmiddelenleveranciers. Er wordt gevraagd of de mensen tevreden zijn over de service, levertijd en 
de informatievoorziening. Er is via verschillende Facebookkanalen en de BGH-website een oproep 
hiervoor uitgezet. Daarnaast zijn ervaring van de vrijwilligers van de BGH geïnventariseerd. Eventuele 
signalen kan de BGH dan melden.  
Het afgelopen jaar hebben wij meerdere signalen ontvangen gericht op de service, 
informatievoorziening, duur van een reparatie, etcetera. Deze signalen zijn gedeeld met de 
contactpersoon bij de gemeente om te bespreken met de betrokken leveranciers.  
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De BGH heeft het afgelopen najaar, net als vier 

jaar geleden, alle gemeentelijk politieke partijen aangeschreven met het verzoek om in hun 

verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan inwoners met een beperking. De BGH heeft in de 

brief het belang van een inclusieve gemeente benadrukt en suggesties aangedragen gericht op onder 

andere de thema’s fysieke toegankelijkheid, bezoekbaarheid evenementen en onderwijs.  

Samen Spelen  
Begin 2021 is de BGH benaderd vanuit de gemeente om te reageren en/of aanbevelingen te doen op 

het lokale speelruimtebeleid. De gemeente heeft daarnaast ook een digitale bijeenkomst 

georganiseerd waar meerdere organisaties, waaronder de BGH, voor waren uitgenodigd.  

Eén van de ervaringsdeskundige vrijwilligers van de BGH is betrokken bij deze overleggen. Er is hier 

gesproken over hoe Haarlemmermeer inclusieve speelruimtes kan realiseren voor kinderen met en 

zonder een beperking. Aan de hand van ervaringen en kennis op dit gebied is er input gegeven 

rondom het nieuwe beleid en het creëren van speelplaatsen in Haarlemmermeer. Deze 

bijeenkomsten zullen in 2022 worden vervolgd.  

Wonen met Zorg 
In 2021 is de BGH gevraagd om aan te sluiten bij bijeenkomsten Wonen met Zorg Haarlemmermeer. 
Het afgelopen jaar heeft een vrijwilliger zitting genomen in deze werkgroep die door de gemeente is 
geïnitieerd met verschillende organisaties. In het komend jaar hopen wij meer te kunnen 
participeren in deze werkgroep.  
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Onderzoek vervoersarmoede openbaar vervoer 

Eén van onze vrijwilligers heeft meegewerkt aan een onderzoek rondom de bereikbaarheid en de  
toegankelijkheid van het openbaar vervoer binnen de regio Amstelland en Meerlanden. Het 
onderzoek richtte zich op vervoersarmoede in de metropoolregio Amsterdam. Alle ervaringen zijn in 
kaart gebracht door de onderzoekers en gepubliceerd.  
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Advisering (nieuw)bouw – (her) inrichting openbare gebouwen en 

ruimtes 
 

Eén van de structurele taken van de BGH is het geven van advies aan de gemeente over de 

(her)inrichting van buitenruimtes en (nieuw)bouw projecten binnen Haarlemmermeer. De BGH 

beoordeelt de projecten vanaf tekeningen en/of beschrijvingen, zowel in de voorontwerp als in de 

detailontwerp fase en controleert of er rekening is gehouden met de toegankelijkheid en het gebruik 

voor mensen met een beperking. Voor de beoordeling gebruiken wij het Handboek voor 

Toegankelijkheid. 

In 2021 hebben wij geadviseerd over: 

- De herinrichting van de Dennenlaan in Zwanenburg. 

- De herinrichting van de Kruislaan, Fortweg en Raadhuislaan in Hoofddorp. 

- De herinrichting van de Parklaan en Draverslaan in Hoofddorp. 

- De herbestrating van de Stationsweg in Hoofddorp. 

- De locatie van gehandicaptenparkeerplaatsen in het centrum van Hoofddorp. 

- Het woningbouwplan Houtrakkerweg te Halfweg. 

- Het woningbouwplan Quatrebras – Deelplan C in Badhoevedorp. 

- Het bedrijventerrein Lijndenhof in Lijnden. 

- Het ontwerp van het Emmaplein te Halfweg 

- De herontwikkeling van het terrein van verzorgingshuis Bornholm  

- Het  woningbouwplan Wickevoort fase 2 te Cruquius. 

- Het woningbouwplan van De Haak in Badhoevedorp. 

Hoofddorp-centrum 
In Hoofddorp-centrum staat de komende jaren veel te gebeuren. Er zal vooral veel nieuwbouw 
worden gerealiseerd op verschillen plaatsen. Voor de BGH is het van groot belang dat alle 
nieuwbouw voldoet aan de huidige toegankelijkheidseisen. Een andere uitdaging is te zorgen dat de 
toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het centrumgebied, tijdens deze werkzaamheden, goed 
blijft. 
 
Eén van de nieuwbouwontwikkelingen betreft het nieuwe Raadhuis.  
De BGH heeft advies kunnen uitbrengen op het Programma van Eisen voor de nieuwe huisvesting van 
het Raadhuis. Wij hebben advies uitgebracht op de ruimtes waar inwoners komen, maar ook de 
werkruimte van ambtenaren en politici. Tot op heden  hebben wij nog geen reactie ontvangen. 
 
Daarnaast krijgt een gedeelte van het winkelcentrum in 2022 een metamorfose. De BGH heeft 
hierover contact gezocht met de eigenaar, Wereldhave. Naar aanleiding van een persbericht zijn er 
voorstellen gedaan om de toegankelijkheid te verbeteren. Onze adviezen hadden vooral betrekking 
tot de toiletvoorziening en de entrée van het winkelcentrum. 
 
Verder is de BGH benaderd door een sloopbedrijf over de looplijnen voor blinden en slechtzienden 
aan de Kruisweg nabij ijssalon Pronto. Door de sloop in deze omgeving was de geleidelijn een aantal 
weken niet bruikbaar. In overleg tussen de BGH en het sloopbedrijf is gekozen voor een tijdelijke 
looplijn. 
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Daarbij heeft er begin maart een overleg plaatsgevonden - met de gemeente - over de 
parkeervoorziening  tijdens de verbouwing/nieuwbouw op verschillende locaties in het 
centrumgebied. 

 

 

Ontwerpschets winkelcentrum in Pax  

 

Parkeerterrein dorpshuis Badhoevedorp  
Op verzoek van de dorpsraad van Badhoevedorp hebben wij advies gegeven over de problemen van 

het parkeerterrein bij het dorpshuis Badhoevedorp.  De input van de BGH is gevraagd omdat er door 

diverse mensen in een rolstoel problemen werden ervaren. De Gemeente heeft advies van de BGH 

overgenomen en het parkeerterrein aangepast. 

De Gerritshoeve  
In 2019 heeft de BGH een gesprek gehad met de architect/eigenaar van de Gerritshoeve. Afgelopen 

voorjaar stond er een artikel in HCnieuws dat er gestart is met de voorbereiding van de verplaatsing 

van de oude boerderij. Vanuit de BGH hebben wij contact opgenomen met de architect in hoeverre 

onze adviezen zijn overgenomen. De benedenetage is goed toegankelijk en er  is een 

gehandicaptentoilet. Het parkeren voor mensen met een beperking is een probleem omdat er vanuit 

de gemeente strenge parkeernormen zijn waardoor de loopafstand tussen de parkeerplaatsen en de 

horecavoorziening vrij groot is. De gemeente is helaas niet bereid hier een passende oplossing te 

realiseren.  

Winkelcentrum Pax. 
Via een persbericht hebben wij contact gezocht met de eigenaar van het winkelcentrum over de 
toegankelijk en de bereikbaarheid van het nieuwe buurtwinkelcentrum in de wijk Pax, Hoofddorp. De 
winkels voldoen aan de eisen wat betreft toegankelijkheid. Daar waar het winkelcentrum nu nog 
overdekt is zullen in de toekomst alle winkels van buitenaf bereikbaar zijn. De BGH zal ter zijner tijd 
bij de realisatie van de buitenruimte extra aandacht moeten vestigen op aansluitende bestrating en 
dergelijke.  
 

Schouw Hoofddorp-Oost. 
Op verzoek van de wijkraad is een ervaringsdeskundige vrijwilliger van de BGH mee geweest met een 
schouw door de wijk Hoofddorp-Oost. Bij verschillende verkeerssituaties hebben wij advies 
uitgebracht op wat voor mensen met een beperking de beste oplossing zou zijn. Ook is er gewezen 
op een aantal onnodige paaltjes op het trottoir die doorgang belemmeren. Er is namens het 
gebiedsmanagement toegezegd dat deze verwijderd zullen worden.   
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Jeugdland Nieuw Vennep. 
De Speeltuinbende heeft in 2021 - op verzoek van de gemeente en het bestuur van Jeugdland - een 

bezoek gebracht aan Jeugdland Nieuw Vennep. Deze organisatie, die bestaat uit jongeren, test 

speeltuinen op toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. Naar aanleiding van deze test 

heeft het bestuur van Jeugdland de BGH gevraagd om advies uit te brengen op de sanitaire 

voorzieningen van het clubgebouw.  

Vissteiger Floriande  
Op verzoek van inwoners uit de woonwijk Floriande in Hoofddorp heeft de BGH enkele jaren geleden 

een aanvraag ingediend voor  een (rolstoel)toegankelijk vissteiger, in de Ijtocht voor mensen met een 

beperking. Door verschillende factoren is er een enorme vertraging ontstaan in het realiseren van dit 

project. Uiteindelijk is de vissteiger afgelopen voorjaar gerealiseerd. 

 
 

 

 

(rolstoel) toegankelijke vissteiger 
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Fysieke toegankelijkheid openbare en private gebouwen 

 

Lokale Tester functie  
Sinds 2020 beschikt de BGH over de lokale testersfunctie van Ongehinderd.nl. Aan de hand van deze 

functie kunnen locaties op verschillende vlakken worden getest worden op toegankelijkheid.  De 

resultaten worden door de lokale tester vermeld in de Ongehinderd app.  

In 2021 heeft de lokale tester - een ervaringsdeskundige - van de BGH zich ingezet om verschillende 

locaties te bezoeken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dorps- en wijkgebouwen, horeca en 

winkelcentra, en verdere openbare gebouwen. Deze vrijwilliger is gestart met de lokale testerfunctie 

in een periode waarin er verschillende coronamaatregelen van kracht waren. Het gevolg hiervan is 

dat de toegankelijkheid bij locaties anders is en ervoor zorgt dat het moeilijk is om locaties objectief 

te toetsen.    

Daar waar een locatie in normale toestand wel toegankelijk is, is deze vanwege de tijdelijke (corona) 

maatregelen minder of soms niet toegankelijk. Voorbeelden van maatregelen die de toegankelijkheid 

negatief beïnvloedden zijn: de aangebrachte looprichtingen en de sluiting van openbare (MIVA) 

toiletten. Ook staan tafels en stoelen op andere plekken - vanwege de 1,5m -  en zorgt dit ervoor dat 

het lichtplan niet uitkomt of verslechtert.  

Als de toegankelijkheid van een locatie wordt getest, met deze aangepaste inrichting en sluiting van 

voorzieningen, dan resulteert dit helaas in een slechtere review.  

Beheerders en/of eigenaren van locaties geven om die reden vaak aan dat zij liever wachten met een 

toegankelijkheidstest omdat de toegankelijkheid door de maatregelen niet goed was. De meeste 

locaties hebben aangegeven dat zij de vrijwilliger graag in de toekomst willen ontvangen wanneer de 

indeling van de locatie weer in de normale toestand is.    

NEN Commissie  
De BGH heeft zich opgegeven als deelnemer in de landelijke werkgroep van de NEN-commissie 

‘Toegankelijkheid van gebouwen’. 

In de eerste bijeenkomsten van de NEN-commissie werd besloten om Europese Standaard door te 

nemen die waren opgesteld door de Europese commissie op dit gebied.  

De documenten bestonden gezamenlijk uit iets meer dan 500 pagina’s in de Engelse taal. Dit was 

voor de ervaringsdeskundige vrijwilligers van de BGH ondoenlijk, zeker met de tijdsdruk die er op 

stond. Bijna alle deelnemers van de NEN werkgroep waren werknemers van overheden, 

overkoepelende organisaties of commerciële bedrijven, voor ons als vrijwilligers te veel werk om bij 

te houden. 

We hebben besloten om niet meer actief deel te nemen in de werkgroep, de activiteiten daarvan bij 

te houden. Uiteindelijk komt hier een norm uit die overheden kunnen gebruiken voor het bouwen of 

verbouwen van eigen gebouwen of aan particuliere bedrijven kunnen voorschrijven als zij verbouwen 

of bouwen in Haarlemmermeer. 
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Stemlokalen verkiezingen 

Ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen heeft de BGH een afspraak gemaakt met de afdeling 

Burgerzaken van de gemeente. Er is afgesproken dat de belangengroep op de hoogte gehouden zou 

worden over de verschillende maatregelen die er genomen zijn voor inwoners met een beperking. 

Het doel was dat inwoners met een beperking op die manier goed gebruik konden maken van hun 

stemrecht. Een voorbeeld van één van de maatregelen is dat er bij vier stembureaus stemcomputers 

geplaats zodat blinden en slechtzienden zelfstandig hun stem konden uitbrengen. Na de verkiezingen 

hebben ervaringsdeskundige vrijwilligers een aantal suggesties aangedragen om het stemmen voor 

blinden en slechtzienden nog beter te faciliteren. Helaas hebben wij daarop nog geen inhoudelijke 

reactie ontvangen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zal de BGH opnieuw 

adviezen aandragen bij de gemeente om de toegankelijkheid voor inwoners met een beperking te 

vergroten.  
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Schouwen 

 
Ongehinderd. 
In 2020 heeft Ongehinderd.nl - een maatschappelijke instantie die zich inzet voor een toegankelijk 

Nederland - op verzoek van de BGH tientallen eerstelijns medische locaties gekeurd. Zij hebben de 

locaties gekeurd op (rolstoel-) toegankelijkheid voor mensen met een beperking en/of ouderen. Naar 

aanleiding van de keuring is er een adviesrapport opgesteld dat vervolgens door de BGH met de 

betreffende locaties is gedeeld.  

De BGH heeft in 2021 een eindverslag gemaakt aan de hand van alle rapporten. Dit eindverslag is 

daarna verspreid onder samenwerkingspartners en online gepubliceerd. Tevens was er nog een 

voucher beschikbaar voor de keuring van een aanvullende locatie. Eén van de vrijwilligers van de 

BGH heeft een fysiotherapielocatie in Nieuw Vennep hiervoor aangedragen en de voucher is dan ook 

daarvoor ingezet.  Door omstandigheden kon Ongehinderd de locatie echter pas in januari 2022 

keuren.  

Sportfair. 

Een van de weinige evenementen die door kon gaan het afgelopen jaar was de Sportfair op 26 

september aan de Toolenburgse Plas in Hoofddorp. Vanwege het mooie weer was het erg druk en 

gezellig. 

Enkele adviezen die wij in het verslagjaar aan de organisatie van de Sportfair hebben doorgegeven 

zijn met betrekking tot: 

o De invalideparkeerplaatsen:  plaatsen werden gedeeltelijk geblokkeerd door fietsen. Graag 

beter toezicht 

o Obstakels: sommige organisaties hadden folderrekken of hun kraam op het pad gezet. Dit 

belemmert de doorgang bij drukte. 

o De plattegrond: wij hebben geadviseerd om op de plattegrond met alle deelnemende 

organisaties ook een verwijzing te zetten naar het gehandicaptentoilet bij de horeca. 

o Toegankelijkheid demonstraties: omdat er diverse demonstraties plaatsvonden op het gras, 

hebben wij voorgesteld om daar een houten vlonder neer te leggen om de toegankelijk 

hiervan te verbeteren.  

Tot op heden hebben wij van de organisatie geen reactie gekregen op onze adviezen. 
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BGH op School 

 
In 2021 is de Lokale Educatieve Agenda (LEA 2021-2024) door de gemeente en schoolbesturen 

vastgesteld. In de LEA wordt de BGH genoemd als één van de partners. De LEA moet ervoor zorgen 

dat meer basisscholen gebruik maken van de gastlessen in de toekomst in een gedeelde, vooraf 

afgesproken context. BGH op School zou met name goed binnen het onderdeel kansgelijkheid 

passen. Eén van de betrokken ervaringsdeskundige vrijwilligers heeft in contact met de gemeente 

het aanbod gedaan om in de toekomst bij één van de overleggen, tussen de gemeente en 

schoolbesturen, aan te sluiten om te vertellen over het belang van BGH op School in relatie tot 

inclusie, bewustwording en het anti-pestbeleid.  

In 2021 is door de betrokken ervaringsdeskundige vrijwilligers onderzocht hoe de gastlessen vanuit 

de BGH uitgevoerd zouden kunnen worden binnen de nog geldende (corona-) maatregelen. Door te 

starten met gastlessen bij één of twee basisscholen kon er praktisch worden ervaren of BGH op 

school uitvoerbaar is binnen de maatregelen vanuit de overheid en vanuit de scholen zelf.  

Helaas is het niet gelukt om de gastlessen in 2021 te starten.  Ondanks dat er interesse is getoond 

voor de gastlessen, was het praktisch niet haalbaar voor de leerkracht(en) vanwege de druk die er 

toen lag op het basisonderwijs.  

Tot slot is er in het verslagjaar geïnvesteerd in simulatiebrillen. Met deze simulatiebrillen kunnen 

verschillende oogaandoeningen worden gesimuleerd waardoor leerlingen kunnen ervaren hoe het is 

om te leven met verschillende visuele beperkingen.  
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Overige activiteiten 
 

Week van de Toegankelijkheid  
De BGH had het voornemen om in 2021, zoals gewoonlijk, een fysiek evenement te organiseren 

tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Het idee was om een bijeenkomst te organiseren waarin 

het 40-jarig bestaan (2020) van de BGH centraal zou staan. Er zijn diverse voorbereidingen getroffen 

in aanloop tot dit geplande evenement. Omdat het helaas nog altijd niet haalbaar was om een 

(feestelijke) groepsbijeenkomst te organiseren is er besloten om het niet door te laten gaan.  

Team Sportservice Haarlemmermeer, afdeling  aangepast Sporten  
Eind vorig jaar is de sportconsulent Aangepast Sporten vertrokken bij Team Sportservice 

Haarlemmermeer. In het voorjaar van 2021 hebben wij kennis gemaakt met zijn opvolger. 

Tijdens deze kennismaking kwam ter sprake dat Team Sportservice op zoek naar meer contact met 

leden van de doelgroep jongeren met een fysieke beperking binnen Haarlemmermeer. Helaas lukt 

het ook de BGH niet om zicht te krijgen op deze doelgroep.  

 In september is er op het UNOterrein een Multisportdag ‘Onbeperkt ontdekken’ georganiseerd  

vanuit Sportservice. Dit evenement is goed bezocht. De BGH heeft via de sociale media en de website 

aandacht besteed aan deze Multisportdag om mensen op te roepen om hier naar toe te komen.   

 

Aktie ‘Frisse Blikken Tour’ 
Tijdens het voorjaar van 2021 is de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer (VCH) de actie ‘Frisse 

Blikken Tour’ gestart  ten behoeve van Haarlemmermeer voor Elkaar. Via een oproep op de website 

en sociale media deed men een oproep om met verschillende organisaties in contact te komen. De 

achterliggende reden was om de onderlinge contacten te hernieuwen naar aanleiding van de 

coronatijd.  

Daarnaast wilde bespreken hoe de vrijwilligerswerving gedurende de afgelopen periode is verlopen 

en of er behoefte is aan ondersteuning bij werving via Haarlemmermeer voor Elkaar. Er is gesproken 

over hoe je als organisatie in deze periode zoveel mogelijk  activiteiten kunt voorzetten of nieuwe 

activiteiten ontwikkelen. De BGH heeft aangegeven wat wij ondanks alle beperkingen veel 

werkzaamheden hebben kunnen voortzetten. Het enige knelpunt waar alle organisaties, waaronder 

de BGH, tegen aanlopen is dat je elkaar niet in groepsverband kunt ontmoeten terwijl deze behoefte 

er vanuit vrijwilligers wel is. 

 

Promotieblik van Haarlemmermeer voor Elkaar 
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De Meest Toegankelijk Gemeente van Nederland  

In  het voorjaar van 2021 hebben de landelijke verkiezingen voor de meest toegankelijke gemeente 

van Nederland plaatsgevonden, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG). Alle gemeenten in Nederland deden hier automatisch aan mee.  

De BGH heeft via diverse kanalen aandacht besteed aan deze verkiezingen en inwoners van 

Haarlemmermeer opgeroepen hun stem uit te brengen. De wethouder heeft hierover nog per brief 

aan diverse organisaties een oproep gedaan om deze verkiezing bij de achterban kenbaar te maken. 

Ondanks de inspanningen was de opbrengst helaas erg klein: in Haarlemmermeer reageerden maar 

16 inwoners. 

 

Lidmaatschap Ieder(in) 
Ieder(in) is de koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke 

beperking en/of chronische ziekte. Ieder(in) is het grootste netwerk in Nederland van mensen met 

een beperking en behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen.  

De organisatie heeft veel deskundigheid in huis en is gesprekspartner van bestuurders en 

bewindslieden op nationaal niveau.  

Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt 

uitgesloten. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en 

ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, 

leren, werken, reizen en recreëren. Voor de BGH is het om die reden belangrijk om in contact te 

staan met deze landelijke organisatie, daarom hebben wij ons in 2021 bij Ieder(in) aangesloten.  
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Publiciteit 

Advertenties  

Het afgelopen jaar hebben we flink wat energie gestopt in de naamsbekendheid van de 

Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer. Zo zijn er in het HCnieuws/Witte Weekblad 

verschillende advertenties geplaats over actuele onderwerpen zoals bijvoorbeeld de Internationale 

Dag voor Mensen met een Handicap en de Internationale Dag  van de Witte stok.  

Social Media en de website  

Op onze website en op Facebook plaatsen wij regelmatig berichten over actualiteiten.  

Op onze website staan met name de landelijk ontwikkelingen en op de Facebook-pagina proberen 

we ons meer te richten op lokaal nieuws en leuke wetenswaardigheden.  

De BGH is al enige tijd op zoek naar een nieuwe beheerder die de het leuk vind om de social media 

zoals Facebook te beheren en een extra aandacht te geven aan de BGH-Jong pagina. Na de zomer is 

er een nieuwe vrijwilliger begonnen, helaas was de functie niet passend voor haar en gaf de inzet 

niet het gewenste resultaat. Er zal daarom verder worden gezocht naar een passende vrijwilliger.   

Folder 
In 2021 is er via de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer (VCH) een trainee gestart bij de 

belangengroep. De trainee heeft zich ingezet om de BGH folder te moderniseren en meer 

toegankelijk te maken. Met veel enthousiasme heeft de trainee naar de inhoud en de vormgeving 

gekeken van de folder, tevens heeft hij adviezen gegeven over de bereikbaarheid van de 

belangengroep en de verspreiding van de folder ten behoeve van de naamsbekendheid.  

Om de toegankelijkheid van de folder te vergroten is ervoor gekozen, op advies van één van de 

vrijwilligers, om een QR-code toe te voegen die een voorleesfunctie heeft. Daarom zijn er stickers in 

braille gedrukt zodat de QR-code vindbaar is op de folder.  

Eind 2021 heeft het bestuur besloten om ook bereikbaarheid via WhatsApp te realiseren. Hiermee 

hopen we de bereikbaarheid te vergroten, ook voor de jongere doelgroep.  

 

Een impressie van de nieuwe folder van de BGH 

 


