Bijeenkomst: Wat is uw handicap?
Een handicap ontstaat wanneer de beperking die u hebt niet met simpele hulpmiddelen weggenomen
kan worden. Om u dit te laten ervaren organiseert de werkgroep Toegankelijkheid op 18 oktober een
bijeenkomst waarvoor we u van harte uitnodigen. U bent dan in de gelegenheid om in de omgeving van
het gemeentehuis zelf te ervaren hoe het is om met een beperking om te gaan.
Doel is om u meer bewust te maken van de problemen die inwoners met een beperking ervaren. En dan
vooral de problemen die om de hoek komen kijken wanneer zij naar buiten gaan en de openbare ruimte
betreden. Bijvoorbeeld tijdens het maken van een wandeling of bij het doen van een simpele
boodschap. Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de obstakels en problemen die mensen met een
beperking binnen en buiten tegen (kunnen) komen.
De bijeenkomst is bestemd voor de leden van de gemeenteraad, het College van de gemeente de Bilt,
medewerkers van de gemeente en andere partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen) waarmee wordt
samengewerkt.
Wat doet de werkgroep Toegankelijkheid?
De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om de collectieve belangen te behartigen van
mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die in de gemeente De Bilt wonen. Zo
willen we een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving zijn
algemene voorzieningen beschikbaar voor iedereen.
De werkgroep neemt onder andere deel aan projectontwikkelingen zoals het Centrumplan Bilthoven.
Wilt u ook wel eens ervaren hoe bewoners met een beperking zich voelen en tegen welke problemen ze
dagelijks aanlopen? Kom dan naar de
ervaringsbijeenkomst op 18 oktober a.s. van
16.00 tot 17.30 uur of van 18.00 tot 19.30 uur.
Wij willen u die ervaring graag meegeven!
Komt u ook?
Datum:
Tijd:
Locatie:

18 oktober 2018
16.00 – 17.30 uur of van
18.00 tot 19.30 uur
In en om het gemeentehuis

Aanmelden en meer informatie
Wij verzoeken u om zich voor 1 oktober a.s. aan te melden viagemeentedebilttoegankelijk@gmail.com
Vergeet niet te vermelden op welk tijdstip u de training wilt volgen!

