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GBV zoekt vrijwilligers
Als lezer van de nieuwsbrief bent u geïnteresseerd in het werk van het
Gehandicapten Beraad Velsen, maar u zou ook zelf kunnen opkomen voor
de belangen van gehandicapten in de gemeente Velsen. Het Gehandicapten
Beraad is op zoek naar vrijwilligers; vrijwilligers die zich vier keer per jaar
willen inzetten voor het maken van de nieuwsbrief en algemene vrijwilligers die deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen ‘toegankelijkheid’
en hun steentje willen bijdragen. Het Gehandicapten Beraad leeft op goede
voet met de gemeente Velsen en wordt gewaardeerd om haar weloverwogen
mening. Zo kan zij meedenken over bijvoorbeeld het WMO-beleid.
Wilt u meer weten over het (vrijwilligers)werk van het Gehandicapten
Beraad of u aanmelden als vrijwilliger? Bel 0255-548542 of mail gehandicaptenberaad@welzijnvelsen.nl.
Participatiesamenleving is nog ver weg
We ondergaan de verandering van de klassieke verzorgingsstaat naar de
participatiesamenleving. Om de participatiesamenleving te doen slagen, is
veel meer nodig dan het kabinet nu voorstelt.
Participatie is alleen mogelijk als de samenleving toegankelijk is, dat geldt
voor wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer. Het kabinet wil volop
investeren in duurzaamheid, maar vergeet daarbij de toe- en uitgankelijkheid van gebouwen en infrastructuur. Het kabinet wil dat mensen langer thuis (blijven) wonen, maar dan zullen er in hoog tempo aangepaste
woningen moeten worden gebouwd. In 2012 was het tekort aan aangepaste
woningen 84.000. In de begroting 2014 blijft het hele thema zelfs onbesproken. Om te participeren in de samenleving is toegankelijk openbaar
vervoer essentieel. Dat vergt investeringen. Dit kabinet besluit het
tegenovergestelde te doen en bezuinigt fors op openbaar vervoer.
De hoofdingang van het gemeentehuis is
zeer toegankelijk
De medewerkers van de afdeling Publiekszaken ontvangen u sinds
12 augustus graag in de nieuw ingerichte publiekshal. Het Gehandicapten
Beraad Velsen is zeer verheugd over de samenwerking met de gemeente bij
deze verbouwing; al onze wensen zijn (of worden binnenkort) gehonoreerd.
De draaideur is klantvriendelijk gemaakt en naast de hoofdingang is de
mogelijkheid om via schuifdeuren naar binnen te komen via een belsignaal
naar de balie.
In het gemeentehuis kunt u direct een volgnummer trekken uit een
verlaagde zuil. Via deze zuil of via de KCC-balie kunt u aangeven of u
gebruik wilt maken van de verlaagde balies, er is nu zelfs een balie voor
mensen die gebruik maken van gehoorondersteuning. Ook zijn er
spreekkamers die geschikt zijn voor mensen in een rolstoel. Al met al een
publiekshal die prima toe- en uitgankelijk is.
Toegankelijk dagje uit
Wilt u een dagje erop uit met familie of vrienden, dan moet u van tevoren
rekening houden met het feit dat u bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Lang
niet elke plek is geschikt voor u, hoe vervelend het ook klinkt. Bij een dagje
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Waar kunt u ons vinden?
Wilt u meer weten over het
Gehandicapten Beraad?
Heeft u suggesties, vragen
of wilt u van gedachten
wisselen? Spreekt het
werk van het Gehandicapten Beraad u aan?
Neem dan gerust contact
met ons op.

CG-raad ook op Facebook

De nieuwe publiekshal

!

Wilt u de nieuwsbrief ook 4 x per
jaar ontvangen?
Per e-mail: stuur ons een mail.
Per post: vul deze bon in.
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Dierenpark Emmen

uit moet u zeker weten dat de dierentuin, het pretpark of het museum
wel toegankelijk zijn. Een speciale gehandicaptenparkeerplaats vlak bij de
ingang is ook praktisch, evenals een aangepast toilet.
Op de website www.Uitmetkorting.nl staat een overzicht van alle populaire dagjes uit in Nederland. Hier ziet u in één oogopslag welke dagjes uit
rolstoeltoegankelijk zijn, of er een rolstoel te leen is en of een begeleider
korting krijgt. Tevens ziet u of er een aangepast toilet aanwezig is, een
parkeerplaats voor gehandicapten en of een geleidehond mee naar binnen
mag.

Meldpunt verspilling in de zorg
Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang blijft houden tot de beste zorg, is
het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de middelen en het geld dat
we hebben. Zodat de premie van zorgverzekeringen betaalbaar blijft voor
iedereen. Daarom willen we verspilling aanpakken. Met alle meldingen
wordt inzicht verkregen waar in de zorg verspilling wordt ervaren. Deze
meldingen geven ook informatie hoe we samen met elkaar verspilling zo
goed mogelijk tegen kunnen gaan. Doe uw melding op www.verspillingindezorg.nl
Regelhulp.nl
De zoektocht naar zorg en ondersteuning is vaak ingewikkeld. Welke hulp
is mogelijk, hoe lost u zelf problemen op, welke organisatie kan u verder
helpen? Regelhulp.nl helpt u op weg bij vragen over onder meer wonen,
werk, inkomen, vervoer, opvoeding, vrije tijd en zorg voor anderen.
Regelhulp.nl is een webportaal van de overheid voor: mantelzorgers,
ouders, zorgprofessionals, mensen met een beperking of chronische ziekte,
voor uzelf, uw gezin of voor iemand anders.
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Van Rijn verhoogt tijdelijk kilometerbudget Valys
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) verhoogt het kilometerbudget voor mensen die gebruik maken van Valysvervoer, voor de rest van het jaar met
150 kilometer tot 600 kilometer. CG-Raad en Platform VG vinden de
tijdelijke verhoging van 150 kilometer een mooie geste, maar pleiten ervoor
dat gebruikers deze kilometers ook nog in 2014 op kunnen maken.
Iedere pashouder van Valys met standaard kilometerbudget (pkb) krijgt
dit jaar extra kilometers. Ze worden met terugwerkende kracht per
16 september 2013 automatisch toegevoegd aan het reistegoed. Kijk voor
meer informatie op www.valys.nl
Nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen
Per 1 oktober heeft Velsen een nieuwe leverancier die hulpmiddelen levert
die onder de Wmo vallen: Medipoint/Harting-Bank. Wie al een hulpmiddel heeft vanuit de Wmo, kan dat gewoon blijven gebruiken. Tot 1 oktober
2013 werden deze hulpmiddelen geleverd door de firma Meyra.
Vanaf 1 oktober 2013 wordt de levering van hulpmiddelen overgenomen
door Medipoint/Harting-Bank. Huidige gebruikers kunnen hun Wmohulpmiddel van Meyra gewoon blijven gebruiken. Zet het servicenummer
van Medipoint/Harting-bank 088-1248137 in uw telefoons.

