
Commissie Scholen: 
De scholencommissie heeft als doel om gastlessen te geven aan 
leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Berkelland en 
Oost-Gelre, rondom het thema ‘leven met een beperking’. Het 
project geeft informatie d.m.v. ervaringslessen aan de leerlingen 
en leerkrachten met als doel het creëren van begrip voor, en het 
rekening houden met mensen met een beperking. Dit project 
vestigt vooral de aandacht op de mogelijkheden die mensen, 
ondanks hun beperking, nog ter beschikking hebben. Het is de 
bedoeling dat de les bijdraagt aan de acceptatie van het ‘anders’ 
zijn. 
 
Het lesprogramma bestaat uit één ochtend met een interactief  
theoretisch deel en een praktijkgedeelte waarin de kinderen 
spelenderwijs kunnen ervaren welke obstakels je tegen kunt 
komen wanneer je één of meerdere beperkingen hebt, blind of 
doof bent of in een rolstoel zit. Zowel de leerlingen als de 
leerkrachten zijn zeer enthousiast.  
Dit programma wordt door vrijwilligers van het GPB uitgevoerd. 
De kosten per gastles bedragen vanaf het schooljaar 2016-2017  
€ 35,00 per les. 
 
Gelet op het succes is de Commissie Scholen op zoek naar 
personen, met en zonder beperking, die mee willen werken als 
‘gastdocent’ of ons mee willen helpen met hand- en spandiensten 
en vervoer van onze aanhanger met materiaal. 
 
Informatie: Eefje Broertjes, tel. 06-48649678 of  
e-mail: levenopwieltjes@gmail.com    
Kijk ook eens op onze Facebookpagina ‘Leven op wieltjes’.  
 
 
Het platform is op zoek naar personen die zich 
belangeloos willen inzetten voor het werk in de 
verschillende commissies van het Gehandicapten 
Platform Berkelland. Belangstelling ………  
Bel gerust, wij geven u graag meer informatie. 
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Het Gehandicapten Platform Berkelland, verder als GPB,  
is een stichting die op komt voor mensen met beperkingen in  
de gemeente Berkelland.  
Dit tracht het platform te realiseren door: 
• beleidsbeïnvloeding, 
• gevraagde en ongevraagde advisering, 
• individuele ondersteuning en 
• voorlichting op scholen. 
Het GPB werkt met verschillende commissies, te weten: 
 
Commissie BTB: 
Het GPB zet zich ook in voor het BTB-beleid t.b.v. mensen met 
beperkingen in de gemeente Berkelland. 
 
Onder BTB wordt verstaan: 
Bereikbaarheid: Kunt u in de gemeente Berkelland komen 
waar u naar toe wilt? 
Toegankelijkheid: Kunt u zelfstandig bij openbare en andere 
gebouwen naar binnen? 
Bruikbaarheid: Dit houdt in dat iedereen gelijkwaardig gebruik 
moet kunnen maken van voorzieningen. 
(o.a. toilet en vergaderruimte) 
 
Het VN-Verdrag voor mensen met een beperking maakt ook 
meer mogelijk voor de BTB. 
 
Heeft u vragen, klachten en/of suggesties over het BTB-beleid 
kunt u bij het GPB terecht. 
Informatie: Martin Louwers, tel: 0545-286053 
 
Commissie Publiciteit: 
Deze commissie houdt zich bezig met alles rondom de publiciteit 
van het GPB, website, foldermateriaal, flyers, informatie  verstek-
ken via de media over themabijeenkomsten, organiseren van 
voorlichting e.d. 
 
Informatie: Lidy van de Water, tel. 0545-286041 

 Commissie Wmo: 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt 
sinds 2015 uitgevoerd door uw gemeente. Zij heeft tot doel 
om ondersteuning te bieden aan mensen, zodat zij hun eigen 
regie kunnen voeren en kunnen meedoen in de samenleving 
op een manier zoals zij dat wensen. Daarbij moet een vorm 
van  hulpverlening aangeboden worden die passend is bij de 
hulpvraag. Dit noemt men de maatwerkvoorziening.  
 
De wet is van belang wanneer men door een beperking 
aangewezen is op het gebruik van een vervoersmiddel als 
regiotaxi, scootmobiel, rolstoel; aanpassingen van de woning; 
hulp bij huishoudelijke zorg en persoonlijke begeleiding en 
dagbesteding. 
 
De Wmo-commissie van het GPB volgt ontwikkelingen binnen 
de Wmo en in de gemeente Berkelland.  
Zij is in gesprek met de uitvoerders van deze wet en is actief 
om de ontwikkelingen en de eventuele problematiek middels 
bijeenkomsten en publicaties onder de aandacht te brengen. 
 
Het GPB is er om u te helpen bij vragen rondom uw zorg. 
Informatie: Christine Peter, tel. 0545-842398 
 
Commissie Vervoer: 
Het GPB houdt zich bezig met zaken rond de mobiliteit van 
mensen met een beperking zoals het regiovervoer.  
 
M.i.v. 1 januari 2017 gaat de Regiotaxi over van de Provincie 
naar de Gemeente en gaat dan Basismobiliteit heten.  
Hoe dit er uit gaat zien is op het moment van het maken van 
deze folder nog niet bekend. Het GPB houdt hierbij ook zeker 
een “vinger aan de pols”.  
Incidentele werkgroepen houden zich ook bezig met 
bijvoorbeeld de veiligheid van en rond scootmobielen. 
 
Informatie: Cor Dekker, tel: 0545-473571 
 


