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KvK nr: 41147092

Stichting
Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Notulen Dagelijks Bestuur woensdag 20 september 2017
Aanwezig : Manny, Marinus, Marianne,
Afwezig met kennisgeving: Rob, Arma
Notulist : Marinus

1) Welkom door Manny
2) Mededelingen: Arma heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Manny stelt voor weer
een afspraak te maken met Rob in zijn nieuwe woonplaats Brielle. Kunnen we meteen van de
gelegenheid gebruik maken de kas te controleren.
Vaststellen agenda: de agenda wordt onverkort gehandhaafd.
3) Notulen SGL d.d. 20-06- 2017: w.b. ASD: op 9 oktober a.s. organiseert de ASD een
bijeenkomst in Rehoboth in Berkel en Rodenrijs. We besluiten dat Manny en Marinus daar
namens ons naar toe zullen gaan. Wellicht meteen een kans contact te leggen met de
wethouder, Ankie van Tatenhove.
Notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.
4) Binnengekomen post: Bericht van Hans Cieremans van RTVLansingerland: we worden
verwacht op 14 december voor een radio interview van 20 tot 22 uur. Hij verzoekt ons een
lijst op te sturen met 14 muziektitels die tijdens de uitzending worden uitgezonden.
Iets voor onze volgende vergadering.
Enquête van Aandacht voor Iedereen: Marinus en Manny vullen deze in; moet voor 10
oktober.
5) Gesprek met de heer Slappendel: Marinus en Arma hebben een uitgebreid gesprek gehad
met de man die door de gemeente is ingehuurd om de bouw van de inpandige lift in het
gemeentehuis te begeleiden. Hij roemde o.a. onze lobbywerkzaamheden om dit voor elkaar
te krijgen. Wel vraagt hij ons om geduld: in het gemeentehuis dient veel voorbereidend werk
verricht te worden voordat de lift daadwerkelijk kan worden aangelegd. Zo moet een deel
van de vloer verwijderd worden en daaronder liggen leidingen en kabels. Hij belooft ons op
de hoogte te houden
6) Brief politieke partijen: de meeste partijen hebben gereageerd op onze brief waarin wij
pleiten voor aandacht voor mensen met een beperking. Zodra de programma’s voor de
verkiezingen van 21 maart 2018 bekend zijn gemaakt zullen wij ze kritisch gaan doornemen.
7) Stand van zaken SGL3B: Op dit moment staan er geen echte acties op stapel, hoewel de
gele kaarten actie zoals die vorig jaar is opgestart in feite gewoon doorloopt. Dus zien wij
iets op straat wat hinderlijk kan zijn voor mensen met een beperking: gewoon een gele kaart

gebruiken! Wel nemen we ons voor de programma’s van de politieke partijen door te nemen
zodra die beschikbaar zijn en de resultaten te publiceren in een van de plaatselijke kranten
(zie agendapunt 6)
8) Toekomst SGL3B: we komen opnieuw tot de conclusie dat SGL3B een wel erg klein
clubje is. Weinig mensen die nuttig werk verrichten voor mensen met een beperking, maar
hebben wij nog toekomstperspectief? Marinus kondigt aan met zijn secretarisschap van
SGL3B te willen stoppen. Na 5 jaar als secretaris te hebben gefungeerd wil hij om zich heen
gaan kijken naar iets anders.
We besluiten op onze website mensen op te roepen zich als lid te melden. Marianne zegt toe
na te willen gaan welke nieuwsbrieven e.d. er zijn om leden in te werven.
9)wvttk/rondvraag: niemand van de aanwezigen maakt gebruik van deze mogelijkheid.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 17 oktober, aanvang 14.00 uur.

Actiepunten:
*invullen enquête Aandacht voor Iedereen: Marinus en Manny
*benaderen Rob voor bezoek:
Marinus
*ASD themabijeenkomst 9 oktober:
Marinus en Manny
*nieuwsbrieven e.d. voor oproep leden: Marianne
*verzoeknummers uitzoeken voor radioprogramma RTVLansingerland: allen

