Aan:
-

Alle bestuursleden en vrijwilligers van gehandicaptenplatforms en
lidorganisaties van FGL
beleidsmedewerkers en beroepskrachten van gemeenten en instellingen,
die werk maken van toegankelijkheid
anderszins geïnteresseerden

Sittard, 25 april 2022
UITROL TOEGANKELIJK LIMBURG – In 2021 en 2022 hebben Federatie van
Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL), de Gehandicaptenraad Venlo en
Burgerkracht Limburg hard gewerkt aan de ontwikkeling van Toegankelijk
Limburg, een eenvoudige en gebruiksvriendelijke methode om de
toegankelijkheid van openbare gebouwen en objecten in kaart én in beeld te
brengen. Het moment is daar om Toegankelijk Limburg breed te introduceren en
uit te rollen in Limburg.

Uitnodiging
Graag nodig ik u uit voor één van de 2 ‘uitrolbijeenkomsten’, die FGL in mei en in
juni organiseert. De deelname is gratis.
Bijeenkomst 1: regio Noord- en Midden-Limburg
Wanneer: donderdag, 19 mei 2022.
Waar: Zalencentrum ‘De Schakel, Broeklaan 2 in Reuver.
Hoe laat: van 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) tot 16.00 uur.
Bijeenkomst 2: regio Zuid-Limburg
Wanneer: donderdag, 2 juni 2022.
Waar: ‘Maaslandcentrum’, Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo.
Hoe laat: van 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) tot 16.00 uur.
Programma
Het programma van beide informatiebijeenkomsten is hetzelfde.
U bepaalt zélf aan welke bijeenkomst u wenst deel te nemen.
Vanaf 13.30 uur:
14.00 uur:

Inloop met koffie, thee en vlaai.
Opening en welkom.

Aansluitend:

15.00 uur:
15.15 uur:
15.45 uur:
16.00 uur:
Aansluitend:

a. Kennismaking.
b. Toegankelijk Limburg, hoe en waarom.
c. Toegankelijk Limburg in de praktijk.
Pauze met koffie, thee, fris.
Toegankelijk Limburg in jouw woonplaats, wijk of buurt.
Vervolg en rondvraag.
Sluiting.
Aangeklede borrel.

Aanmelden
Geïnteresseerd? Meld u dan aan.
Wilt u met 2 personen deelnemen? Geen probleem.
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag, 11 mei 2022!
Stuur een e-mail naar info@fgl-limburg.nl.
Vermeld in uw e-mail:
- Uw naam en eventueel de naam van de 2e deelnemer.
- Indien van toepassing, de naam van uw organisatie.
- De datum en plaats van de bijeenkomst, waaraan u wilt deelnemen.
Reiskosten
FGL vergoedt desgewenst uw reiskosten, als deze niet door uw organisatie
worden vergoed. U kunt daarvoor een declaratieformulier invullen en dat mét
een vervoers- of betalingsbewijs bij FGL indienen. Declaratieformulieren zijn op
de locaties van de bijeenkomsten beschikbaar.
Méér weten?
Heeft u een vraag over de bijeenkomsten of wilt u méér weten over het
programma? Bel of mail mij alstublieft.
Met vriendelijke groet,
Namens FGL,

Rob Hanssen,
Voorzitter Werkgroep Toegankelijkheid.
T: (06) 40 47 44 41.
E: hanssenrob7@gmail.com

