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Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Lansingerland, 23 juni 2017
Aan: de programmacommissie van de politieke partijen
Van: de Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland
Geacht raadslid;
De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland is een platform voor de belangenbehartiging van mensen
met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.
Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking heeft een handicap. Alleen in Lansingerland al zou het
betekenen dat hier meer dan 6000 mensen met een beperking wonen. Zij willen ook zo gewoon en
zelfstandig mogelijk leven en deelnemen aan de maatschappij.
U bent nu bezig met het samenstellen van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeentelijke verkiezingen
van 21 maart 2018.
We zouden u willen verzoeken in uw programma aandacht te besteden aan deze groep inwoners,
bijvoorbeeld wat betreft de bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen in Lansingerland,
maar ook wat betreft gehandicaptenvervoer, leerlingenvervoer en openbaar vervoer.
Ook zou u in uw verkiezingsprogramma aandacht kunnen besteden aan de vaak slechte toestanden van de
bestrating en de overhangende takken. Met name voor blinden en slechtzienden levert dat vaak gevaarlijke
situaties op.
Concreet vragen we u:
Verruim het minimabeleid voor ziekte- en handicap gebonden kosten voor iedereen die minimaal
120% van het minimumloon aan inkomen heeft;
Stel toegang tot en begeleiding op de arbeidsmarkt van met name jonggehandicapten veilig;
Garandeer de kwaliteit van zorg- en dienstverlening;
Vermijd bureaucratie en overdreven regelgeving
Pas maatwerk aan, waarbij voor iedereen in haar of zijn situatie de nodige hulp voorhanden blijft
en/of komt
Laat het Persoonsgebonden Budget mogelijk blijven bij zorg- en hulpverlening.
Het zou uw partij sieren als ze ook aandacht besteedt aan deze groep inwoners van uw gemeente!
Informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de SGL, mevr. Manny Boon, tel. 010-5216465
Met vriendelijke groet,
Marinus Smit, secretaris SGL3B

