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Beste mensen, 
 
Mogen wij ons even voorstellen. 
Wij zijn de werkgroep Toegankelijkheid van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in 
Limburg (FGL) te Sittard. 
Één van de belangrijkste taken van de werkgroep is het laten toetsen van de mate van 
toegankelijkheid van gebouwen in Limburg en het op de FGL-website zichtbaar en 
doorzoekbaar maken van deze gebouwen. 
Wij hebben reeds eerder een module ontwikkeld waarmee gebouwen op toegankelijkheid 
werden getoetst, echter, deze bleek in de praktijk toch te gecompliceerd te zijn. 
Een nieuwe module is ontwikkeld die gebruiksvriendelijk en aanmerkelijk minder complex is. 
 
De getoetste gebouwen zullen op de nieuwe webpagina van Toegankelijk Limburg voor 
iedereen zichtbaar en doorzoekbaar zijn en daarmee kunnen zowel inwoners van Limburg maar 
ook bezoekers van onze provincie bij hun planning rekening houden met de mate van 
toegankelijkheid van het gebouw dat ze willen bezoeken. 
FGL wil in twee informatiebijeenkomsten uitleg geven over Toegankelijk Limburg. 
De eerste bijeenkomst is bedoeld voor organisaties in Midden- en Noord-Limburg en zal op 
donderdag 19 mei plaatsvinden in de middaguren. 
De tweede bijeenkomst is bedoeld voor organisaties in Zuid-Limburg en vindt plaats op 
donderdag 2 juni eveneens in de middaguren. 
Overigens is het bij verhindering geen probleem als wordt aangesloten op de andere dag. 
 
Met deze vooraankondiging hopen wij u geïnteresseerd te hebben in Toegankelijk Limburg en 
kunt u nu al rekening houden met één van deze datums. 
Over enkele weken wordt in de definitieve aankondiging uitleg gegeven over de inhoud en het 
programma van deze twee bijeenkomsten en de plaatsen waar deze bijeenkomsten gehouden 
worden en krijgt u informatie hoe u zich kunt aanmelden voor één van de 
informatiebijeenkomsten. 
Wij verwijzen verder naar onze website waar u meer informatie over de FGL kunt vinden: 
www.fgl-limburg.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens FGL, 
 
 
 

 
Peter Michels,     Rob Hanssen, 
Voorzitter FGL    Voorzitter werkgroep Toegankelijkheid FGL 
 


