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Het nieuwe zwembad in Capelle
komt er: AQUAPELLE !
Een nieuw multifunctioneel zwembad-sporthalcombinatie aan de Alkenlaan.
In een aantal vooroverleggen is
de BGC participant geweest om
de gemeente te adviseren aandacht te geven, qua inrichting
van het nieuwe zwembad, aan
de mens met een beperking,
zodat ook zij gebruik kunnen
maken van het nieuwe zwembad. Bij het slaan van de eerste
paal was de BGC niet uitgenodigd, maar daar liggen wij niet
wakker van: het gaat uiteindelijk om het gebruik van deze
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Ook De Blinkert had een tillift

‘AQUAPELLE’. Wethouder
Westerdijk heeft een tillift
toegezegd, dus we zijn zeer
benieuwd!
Op de website van de
gemeente lazen we:
‘Op 7 juli 2015 heeft de
gemeenteraad besloten om een
nieuw multifunctioneel zwembad-sporthalcombinatie te realiseren op de hoek van de Alkenlaan en Pelikaanweg ter vervanging van zwembad de Blinkert. De nieuwe accommodatie
komt op de plek van het oude
gebouw van het IJsselcollege.
Indeling accommodatie
De toekomstige sporthal wordt
van alle gemakken voorzien
voor gebruik door het primair-

en het voortgezet onderwijs en
diverse Capelse sportverenigingen. De sporthal is middels
vouwwanden op te delen in 4
secties. Het zwembad krijgt een
doelgroepen bad met een bassin van 15 bij 10 meter en een
diepte van 2 meter. Ook komt
er een wedstrijd bad met een
bassin maat van 25 bij 16
meter, bestaat uit 6 banen en is
2,5 meter diep. Beide baden
worden voorzien van een
beweegbare bodem en uitgerust met materialen t.b.v. diverse watersporten.

Faciliteiten
Zowel de sporthal als zwembad
krijgen een tribune die plaats
biedt aan 200 toeschouwers.
De horecagelegenheid wordt
tussen de sporthal en het
zwembad geplaatst en biedt
zicht op beide delen van de
accommodatie. Buiten de
accommodatie wordt een grote
fietsenstalling gemaakt en komt
er voldoende parkeergelegenheid voor alle gebruikers.

Duurzaam
In lijn met de doelstellingen op
het gebied van duurzaamheid
van de gemeente worden de
installaties volledig elektrisch
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uitgevoerd en wordt het
gebouw voorzien van zonnepanelen en zonneboilers. Het
gebouw krijgt geen gasaansluiting.

Accent Avondschool viert
viert de eerste verjaardag

Accent Avondschool in
Capelle is de enige
avondschool voor menVoortgang
Het definitieve ontwerp voor het sen met een verstandelijgebouw is in juli 2017 vastgeke beperking. Onlangs
steld en het oude IJsselcollege
vierde de school zijn
is inmiddels volledig gesloopt.
1-jarige bestaan.
Op 14 december 2018 onthulden wethouders Harriët Westerdijk en Nico van Veen samen
met medewerkers van De Vries
en Verburg Bouw het bouwbord
op de locatie Alkenlaan/Pelikaanweg. Hierop is vermeld
welke partijen samen werken
aan het realiseren van de nieuwe zwembad-sporthalcombinatie. Een sfeerbeeld laat zien
hoe de accommodatie er straks
uitziet. Medewerkers van De
Vries en Verburg Bouw zijn
volop bezig met het bouwrijp
maken van de locatie. In januari 2019 gaat de eerste heipaal
de grond in. In 2020 staat er
een complex waar onderwijs en
sport samenkomen.

Nieuwe naam
zwembad-sporthal
Na een spannende verkiezing
tussen Capellenaren van 4 tot
21 jaar oud, koos 52% van de
1.500 stemmers voor Sportcomplex Aquapelle. Op 16
december 2019 werd de 9-jarige Yeavano Cuvalay totaal verrast in de aula van basisschool
OBS West. Wethouder sport
Harriët Westerdijk onthulde de
nieuwe naam samen met wethouder vastgoed Nico van
Veen en reikte de prijs uit: een
‘poolparty’ voor zijn hele klas in
het nieuwe zwembad.’

SL: Bron Gemeente
Capelle aan den IJssel

Schilderen, djembé spelen,
hapjes klaarmaken: op het 1jarig bestaan van de avondschool in de Capelse wijk
Schollevaar aan het Wisselspoor 2, laten cursisten zien
waar ze het afgelopen jaar allemaal mee bezig zijn geweest.
Tevens kunnen de cursisten
ook op Accent Avondschool
onder andere leren koken of
deelnemen aan een computergroep, waar ze oefenen met
taal en rekenen.

De school in Capelle richt zich
met name op vrije tijd: creativiteit, muziek en sport. Ze leren
deze talenten ontwikkelen. Vanuit zorginstellingen wordt wel
dagbesteding georganiseerd,
maar ’s avonds is er waar-

schijnlijk niets te doen. Er wordt
veel televisie gekeken.” Ook
kent Capelle geen buurtgerichte activiteiten specifiek voor
mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Het is een strijd van drie, vier
jaar geweest om de school in
Capelle van de grond te krijgen.
Samen met de gemeente
Capelle en zorginstelling ASVZ
kregen ze het voor elkaar. De
school wordt door de en de
zorginstelling gefinancierd. De
mensen worden met aangepast
vervoer opgehaald.
De avondschool is elke dinsdagavond open. Mensen van
alle leeftijden vanaf 18 jaar zijn
welkom. De school heeft nu
zo’n veertig deelnemers, die
mag oplopen tot zestig mensen.

Het is daarom ook dat de
Belangengroep Gehandicapten
Capelle aan den IJssel de
avondschool van harte feliciteert met het 1-jarig bestaan.

IB/Bron: AD januari 2020

Korte zwembad update
van de gemeente

De bouw verloopt voorspoedig en is op planning. Op dit moment
wordt gewerkt aan de afbouw, het tegelwerk van het zwembad
wordt nu geplaatst en de plafonds zijn nagenoeg gereed. De
bouwkundige oplevering staat gepland medio juni waarna het
pand ingericht zal worden. De officiële opening zal naar verwachting in september 2020 plaatsvinden.
Over het programma kan ik u helaas niets vertellen dat is aan
Sportief Capelle, zij zullen het zwembad gaan beheren.
Projectleider
Unit vastgoed
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NIEUW!!
Een unieke helpdesk van de BGC!
In dit nieuwe jaar gaat de BGC van start met
een helpdesk. U kunt vragen stellen over een
aantal onderwerpen van diverse aard.

Bijvoorbeeld over het gebruik
van een computer, wanneer u
niet goed kunt omgaan met
een computer en u moeite
heeft met verwijzingen naar
een website om goede informatie te verkrijgen.

Maar ook andere vragen over
hulp of zorg zoals uitleg over
hulp bij het voornemen een rolstoel of een scootmobiel aan te
schaffen zodat u met gerichte
vragen naar de verkopende
instantie kunt gaan (en naar
het loket WMO van de
gemeente).

Ook kunnen we hulp bieden bij
een aanvraag volgens de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wat betekent dit
voor de belastingen, kunnen er
aanpassingen komen in en
rond de woning, zijn er aftrekposten met betrekking tot
zorg- en ziektekosten, etc. En
wat houdt de Wet Langdurige
Zorg (WLZ) in en/of welke
zorgverzekeringen zijn er.
Weten wij alles? Nee, maar
door de jaren heen heeft de
BGC een goed lokaal netwerk
opgebouwd en willen wij onze

ervaringen graag met u delen.
U behoudt zelf het initiatief.
Het ijzer breken met handen
lukt ons ook nog steeds niet,
maar samen kunnen we u een
steuntje in de rug geven. Doet
u mee?

Hoe? Bel de BGC (0104519840) met uw vraag en wij
kijken vrijblijvend (en kostenloos!) of wij u verder kunnen
helpen. U mag ons ook e-mailen (info@bgcapelle.nl) en in
een aantal gevallen komen wij
op uw verzoek bij u langs in
één van de Capelse wijken.

Valse e-mail met rekeningnummer
van de Belastingdienst
De Belangengroep Gehandicapten Capelle (BGC) is een
stichting die zich ten doel stelt
de integratie en het zelfstandig kunnen functioneren van
zichtbaar en onzichtbaar
gehandicapten in de samenleving te bevorderen.
Uw steun kunnen wij daarbij
zeker gebruiken.Uw donatie
kunt u storten naar:

Stichting Belangengroep
Gehandicapten
Capelle (BGC)
NL45 INGB 0005 059700.
Hollandsch Diep 63 R
2904 EP Capelle a.d. IJssel

Aanslagen en acceptgiro’s van de Belastingdienst komen nooit per e-mail. Een bericht
dat u nog moet betalen, is dan ook vals. Het
bijgevoegde bestand is besmet.
Criminelen proberen u bang te
maken door een rekening van
de Belastingdienst te noemen.
De afzender van de mail verschilt, vaak gaat het om vrouwennamen. Het mailadres van
de afzender kan ook van alles
zijn, maar nooit de Belastingdienst zelf.

In de tekst staat dat u de belastingdienst nog enkele honderden euro’s moet betalen via

automatische incasso. Details
staan in de bijlage, aldus de
mails. Open de bijlage, echter
niet! Het is een besmet
bestand. Waarschijnlijk verspreidt het bericht zich na
besmetting aan al uw contactpersonen of gebruiken de
afzenders uw pc om nog meer
spam en phishing te versturen.

Bron: Seniorweb
december 2019

Weer het Pier Panderplein
in Schollevaar…
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De BGC maakt zich terecht zorgen over de
gladheid van de plavuizen (tegels) op het
plein achter het winkelcentrum De Scholver in
de wijk Schollevaar.
Dit plein, het Pier Panderplein,
werd na aanbesteding gerenoveerd. De BGC kreeg een aantal ernstige klachten over valen struikelpartijen en besloot
actie te ondernemen. Niet met
spandoeken of met trekkers,
maar normaal: aankaarten bij
de gemeente. Rechtstreeks en
via ons netwerk. We schreven
op onze website:
‘Door de natheid en het opvriezen daarvan werd het weer erg
glad op de vloertegels (buiten)
van het gerenoveerde Pier
Panderplein in Capelle. Dit vernieuwde plein achter het winkelcentrum De Scholver kent
een aantal gebreken: zoals een
tekort aan trapleuningen en
omhoog komende (losliggende)
vloertegels. We meldden dit al
in september dit jaar. Na onze
meldingen op Facebook en op
Twitter, reageerde Leefbaar

Capelle gaat voor
klare taal

Capelle raadslid Albert van
Bart. Door zijn tussenkomst en
persoonlijke melding aan de
gemeente, moest deze laatste
erkennen (na onderzoek) dat
het bedrijf dat had moeten
strooien tegen de gladheid, dit
niet had gedaan. Hopelijk in
deze kou en rond Sinterklaastijd wordt er alsnog gestrooid
en dan niet met pepernoten!
Overigens vóór het einde van
het jaar zouden vernieuwingen
op het plein al zichtbaar moeten zijn. We houden de vinger
aan de pols en hopelijk glijden
we niet (meer) uit op die
tegels.’

Het is in ieder geval goed
nieuws dat er inmiddels trapleuningen zijn aangebracht, maar
‘we zijn er nog niet’. Het feit dat
dit plein onderhouden wordt
door een extern bedrijf, waar

Brieven vol formeel taalgebruik en
juridische termen. Maar wat er nou
precies staat, is voor veel mensen
onduidelijk. Om dat tegen te gaan krijgen ambtenaren in Capelle aan den
IJssel voortaan schrijftrainingen. Doel
is om direct en duidelijk te communiceren met Capelse inwoners. Ook
wordt op elke afdeling een taalambassadeur aangewezen die ambtenaren
moet gaan begeleiden.
(SL/Bron:AD 11 januari 2020)

kennelijk weinig toezicht is op
de verplichte werkzaamheden,
maakt het niet makkelijk voor
de gemeente om adequaat te
reageren. Maar, de gemeente
is leidend, dus als u klachten
heeft (of ziekenhuisrekeningen
door het vallen!) dan kunt u de
gemeente aansprakelijk stellen.
Wij, de BGC, houden de vinger
aan de pols, zo lang we niet
zelf daar gevallen zijn…
Tekst/foto Sjors Los

'Samen op de bank, ja gezellig' (Foto Sjors Los).

Problematiek rondom
het Hulpmiddelencentrum
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft, met
als nieuwsbron het Algemeen Dagblad (10
januari 2020), problemen met de vele klachten
van Capellenaren over het Hulpmiddelencentrum.

De mensen klagen over het feit
dat ze soms weken moeten
wachten op hulpmiddelen zoals
rolstoelen, krukken en rollators.
Ook de slechte telefonische
bereikbaarheid is een bron van
ergernis. Kortweg gezegd: de
toegezegde dienstverlening
kwam onder druk te staan
waardoor men uiteindelijk, als
gemeente, de klachten serieus
ging nemen. Het speelde niet
alleen in Capelle maar ook in
andere gemeenten. Dat wil niet

zeggen dat het probleem minder werd, maar wel dat er sprake is, of kan zijn, van een
trend: namelijk het niet zo nauw
nemen met de voorwaarden die
men als hulpmiddelencentrum
aanvaardde bij de aanbesteding.
Financiële problemen
Het AD beschreef in een artikel
dat het Hulpmiddelencentrum
een excuus had, namelijk de
software zorgde er voor dat
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opdrachten, leveringen en facturen kwijt raakten. En daardoor ontstonden natuurlijk ook
weer problemen tussen leverancier en de fabrikant(en).

De gemeente Capelle aan den
IJssel zou in de tussentijd
gebruik maken van een oude
bekende, namelijk Welzorg, die
eerder de dienstverlening in
onze gemeente heeft verzorgd.
Volgens de gemeente is dat
een oplossing, zij het een tijdelijke.

Oproep
Mochten mensen, onze lezers
of gebruikers van hulpmiddelen, ook ervaringen hebben
gehad, negatief of positief, laat
het ons, de BGC, dan weten.
Misschien kan een verzameling
van opmerkingen/klachten leiden tot een meer bestendige
oplossing in de toekomst.
Sjors Los

Zelf

ontvangen?

Laat het ons weten via:
info@bgcapelle.nl
of bel 010 451 98 40

Uw bericht hier?

Heeft u een bericht dat u
graag zou willen delen in
het BGC Nieuws?
Laat het ons weten!
info@bgcapelle.nl
of Hollandsch Diep 63 R
2904 EP
Capelle aan den IJssel
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Vakantie in 2020. Nu al nadenken ? JA!

Eén van de vele reisorganisaties voor mensen den we verschillende zorgcatemet een (verstandelijke) beperking is SET-Rei- gorieën aan afgestemd op de
zorgvraag van de reizigers.
zen BV. Op de website is het volgende te lezen:
Al ruim 20 jaar ervaring
SET-Reizen organiseert begeleide vakanties voor mensen
met een verstandelijke beperking. Martijn, Eddy, Bianca, Esther, Lindy en Lonneke verrichten met heel veel plezier de
werkzaamheden op kantoor om
jullie allemaal een superleuke
vakantie te kunnen bieden.
Samen met onze enthousiaste
begeleiders, bestaande uit
zorgprofessionals, vrijwilligers
en stagiairs bieden we jou de
beste zorg en een onvergetelijke vakantie.
Het meest professioneel in
begeleide reizen
Onze begeleiders zorgen voor
gezelligheid, plezier, leuke uitstapjes en lekker eten. Maar de
kwaliteit van begeleiding en
zorgverlening die onze reizigers
nodig hebben is natuurlijk net

zo belangrijk. Door te werken
met ervaren zorgprofessionals
als begeleider kunnen wij naast
een fantastische vakantie ook
de zorg en aandacht bieden die
de reizigers nodig hebben.
Door deze werkwijze zijn we in
onze branche ‘het meest professioneel in begeleide reizen’
.
Wie zijn onze reizigers
De vakanties van SET-Reizen
in deze brochure zijn bedoeld
voor mensen met een verstandelijke beperking die niet zelfstandig op vakantie kunnen.
Deze doelgroep kent een grote
diversiteit in zelfredzaamheid,
zorg en mobiliteit. Om deze
verschillen per vakantiegroep
zo klein mogelijk te houden bie-

Wie zijn onze begeleiders
Wij werken met zorgprofessionals als begeleider. Door de
inzet van deze ervaren
beroepskrachten in combinatie
met enthousiaste vrijwilligers
bieden wij onze reizigers een
prettige en vertrouwde omgeving met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De juiste
zorg, plezier maken, gezelligheid en samen leuke activiteiten beleven, zorgen voor een
fijne en onvergetelijke vakantie.

Meer informatie nodig?
Je kunt ons bellen. Wij helpen
je graag met al je vragen.
010 - 215 02 48
info@set-reizen.nl
Maandag t/m vrijdag van 09.0017.00 uur.
Ons adres is Postbus 21203,
3001 AE Rotterdam,
Sjors Los
Bron website SET-Reizen BV

Steden kampen met fraude van
invalidenparkeerkaarten

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
begint in de zomer met een experiment om
misbruik van invalidenparkeerkaarten tegen
te gaan.

De kentekens van auto's van
gehandicapten worden gekoppeld aan hun parkeerkaarten.
Nu bestaat die koppeling nog
niet en wordt er in toenemende
mate met de kaarten gefraudeerd.
Gemeenten die gebruik maken
van scanauto's kunnen mee-

doen met de proef. De maatregel is een aanvulling op de
database die auto's registreert
voor parkeervergunningen en
parkeerapps.
Fraude
en oneigenlijk gebruik
Ieder(in) is de belangenorgani-

satie voor mensen met een
beperking of chronische ziekte.
Directeur van Ieder(in), Illya
Soffer, vertelt dat fraude en
oneigenlijk gebruik met de
Europese gehandicaptenparkeerkaart al sinds de invoering
van de kaart in 2001 een probleem is. Met de kaart kun je
parkeren in alle landen van de
Europese Unie.
Omdat de kaart achter het
raam op het dashboard ligt met
de foto van de kaarthouder
naar beneden, kunnen handha-

vers niet zien wie de auto
geparkeerd heeft. Dit werkt
diefstal in de hand, veel ruitjes
worden ingetikt om de kaarten
te stelen. Volgens belangenorganisaties is een gehandicaptenparkeerkaart op de zwarte
markt zo'n 1500 euro waard.

Tijdens het European Disabilty
Forum in februari kwamen
opmerkelijke percentages van
het misbruik van de kaarten
naar voren. ‘Over Brussel werd
bijvoorbeeld gezegd dat de helft
van de kaarten daar helemaal
niet gebruikt wordt door de
mensen voor wie ze bedoeld
zijn. Het zal ons benieuwen of
in Nederland niet precies hetzelfde aan de hand is’, aldus
Soffer.

Geen landelijke registratie
Een gehandicapte krijgt een
kaart als hij of zij niet zelfstandig honderd meter kan lopen.
De gehandicapte moet de kaart
in de woonplaats aanvragen.
Dit kan een bestuurderskaart
zijn voor de gehandicapte zelf,
of een passagierskaart voor
een familielid of bekende die de
gehandicapte rondrijdt.
Fraude en misbruik van de
kaarten worden niet landelijk
geregistreerd. Dit omdat de uitgifte, de handhaving en de controle van de kaart gemeentelijke
taken zijn. Uit een rondgang
van Nieuwsuur blijkt dat de
regels voor het uitgeven van de
kaart per gemeente anders zijn.
Ook de registratie van fraude
en diefstal verschilt per
gemeente.
Verschillende gemeenten hebben sterke vermoedens van
fraude maar kunnen niet aangeven hoe groot dit is omdat ze
dit niet hebben onderzocht.

Fraude in Amsterdam
In Amsterdam leidde de fraude

en het oneigenlijk gebruik van
de gehandicaptenparkeerkaart
in 2017 tot een brandbrief van
Burgemeester Van der Laan
aan de gemeenteraad. Uit die
brief blijkt dat één op de vijf
parkeervergunningen in Amsterdam, een vergunning is voor
gehandicapten.
Daan Wijnants, woordvoerder
verkeer van de VVD-fractie in
de hoofdstedelijke raad, zegt
hierover: "Dat kan bijna niet
waar zijn en dat riekt naar fraude." Ook Deborah Lauria van
Cliëntenbelang Amsterdam (de
belangenorganisatie voor
gehandicapten), heeft haar twijfels: "Wanneer je de aantallen
ziet waar Van der Laan het in
zijn brief van september 2017
over heeft, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken: kan
dit wel kloppen?"
Eenmaal in het bezit van een
kaart mag je in de hoofdstad
overal gratis parkeren. VVDraadslid Wijnants: "Er gaan verhalen dat taxichauffeurs met
een GPK rondrijden, maar ook
leaseauto's of auto's op naam
van een stichting."
‘Wat de praktijk lijkt te worden’,
zegt Lauria, ‘is dat de kwetsbare groep mensen in de Amsterdamse samenleving die de
GPK echt nodig hebben, het
draagvlak van de andere burgers aan het verliezen zijn."
Maatregelen
Amsterdam neemt al maatregelen om de kans op oneigenlijk
gebruik te verminderen. Zo
moeten mensen die buiten
Amsterdam wonen en die in het
bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart, zich melden
via een website wanneer ze in
Amsterdam gaan parkeren.
In een reactie laat een woordvoerder van de gemeente
weten dat een scanauto zo kan
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zien of een auto een gehandicaptenparkeerkaart heeft. Maar:
‘De scanauto kan niet zien of
de GPK op de juiste gronden is
verleend’, aldus de woordvoerder.
Amsterdam doet ook een
onderzoek naar de actualiteit
van het databestand van de
gehandicaptenparkeerkaarten.
De woordvoerder laat weten dat
de resultaten van het onderzoek en van de maatregelen na
de zomer bekend zullen worden
gemaakt.

Of de proef van de RDW gaat
slagen moet nog blijken. Volgens Frans Fransen, projectleider bij de RDW, kan zijn organisatie gemeenten niet verplichten om gehandicapten te registreren op kenteken. ‘Tien van
de 355 gemeenten doen mee,
er zijn nog gesprekken gaande
met andere gemeenten.’ De
gemeente Amsterdam laat
weten aan het experiment mee
te doen.
RB / Bron:
Nieuwsuur/NOS, januari 2020

Naschrift BGC:

Ook in Capelle wordt nogal
eens naar de BGC gereageerd
met betrekking tot het mogelijk
onbevoegd gebruik van
gebruik van invalidenparkeerplaatsen. Ons advies is altijd:
bel Handhaving Capelle aan
den IJssel 010 - 284 81 11 om
een onderzoek in te laten stellen. Zeker als je dit bericht uit
Amsterdam gelezen hebt.
Ook deze uitgave werd verzorgd door

www.avwvakpers.nl
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Rechten voor alle mensen
met een handicap

Deze mensenrechten gelden voor mensen met een handicap

Gehandicapten worden niet altijd gelijk behandeld. Die rechten
zijn vastgesteld in een Verenigde Naties (VN) verdrag. Begin
2016 werd bekend dat ook Nederland zich moet houden aan dit
gehandicaptenverdrag. De Nederlandse regering heeft besloten
de aanpassingen in stapjes te doen. Dus niet alles in één keer.

Geen moeilijke woorden. Er wordt in een boek uitgelegd wat alle belangrijke regels uit het gehandicaptenverdrag zijn. Zonder moeilijke woorden en lange zinnen. Zo begrijp je precies wat jouw
rechten zijn. Want daar heb je dus recht op.

Het verdrag is belangrijk. Want er is nog veel mis met de rechten voor gehandicapten. Ook in
Nederland! Zo kunnen sommige kinderen met een handicap nog steeds niet naar school. En veel
mensen met een handicap zijn werkloos, omdat werkgevers bang zijn om iemand met een beperking aan te nemen. Reizen met het openbaar vervoer is in Nederland vaak ook nog lastig als je een
beperking hebt.
Overheid. Lang niet alle gehandicapten weten dat ze gelijke rechten hebben. Weet u bijvoorbeeld
dat iemand met een verstandelijke beperking recht heeft op informatie in begrijpelijke taal? Of dat
je het recht om te sporten, ook als je een beperking hebt? En dat je recht hebt op hulp bij het vinden van een baan? De overheid/overheden, zoals een gemeente, of bedrijven en verenigingen
moeten er samen voor zorgen dat al deze rechten worden nageleefd.

In het verdrag staat dat iedereen gelijk is. Mensen met een handicap moeten dus precies hetzelfde worden behandeld als mensen zonder een beperking. Geen discriminatie dus.
Toegankelijkheid is één van de belangrijkste onderwerpen in het verdrag. Hiermee wordt bedoeld
dat gehandicapten mee moeten kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld gebruik kunnen
maken van openbare gebouwen, en van de straten, wegen en pleinen. Sport en vrije tijd: Mensen
met een handicap hebben recht op een prettige besteding van hun vrije tijd, zo staat in het verdrag.
Net als iedereen moeten ze kunnen genieten van muziek, toneel, boeken en sport.
Een aantal punten wordt verder uitgebreid beschreven in het boek:
Rechten voor alle mensen met een handicap.
Het boek is o.a. via onderstaande website te bestellen.
(IB/SL) Bron: www.eenvoudigcommuniceren.nl/rechten-van-alle-mensen-met-een-handicap
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