Het PGM bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die
zich goed in uw situatie kunnen inleven. Wij zetten
ons in voor mensen met een beperking om óók
voor hun een leefbare omgeving te creëren.
Wij vinden het belangrijk om vooruit te blijven kijken
met het oog op alle relevante maatschappelijke
ontwikkelingen.

Samen denken, samen doen
Om ons zo breed mogelijk voor u in te zetten
werken wij samen met de volgende partners;
• Radius			

• SWOM

• S.H.C.			

• KBO’s

• Verkeersplatform

• Zonnebloem

• MEE			

• ANGO
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Waarom
Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan participeren
in de gemeenschap. Daarvoor behartigt stichting
Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGM) de
belangen van inwoners uit alle kerkdorpen van de
gemeente Mill en Sint Hubert.

Platform Gehandicaptenbeleid Mill
Het Platform werkt voor Mill, Sint Hubert, Langenboom en Wilbertoord

• Gemeenschapsaccommodaties

Informatie en/of contact:

info@pgmill.nl
www.pgmill.nl
Platform Gehandicaptenbeleid Mill
Het Platform werkt voor Mill, Sint Hubert, Langenboom en Wilbertoord
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Wat
Wij kunnen ondersteuning bieden aan activiteiten
voor onze doelgroep. Wij zijn betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen in de omgeving.

Persoonlijke benadering
Doordat wij zelf dicht bij mensen met een chronische
ziekte en/of functiebeperkingen staan. (bijv. ouders,
partners of verzorgers) kunnen wij ervoor zorgen dat
we onszelf goed kunnen inleven in uw situatie. Onze
vrijwilligers, waaronder ervaringsdeskundigen,
beschikken over beroepsmatige informatie en worden
daarbij door deskundige professionals ondersteund.

Bemiddeling
Om uw belangen goed te kunnen behartigen heeft
het Platform nauwe contacten met onder andere de
gemeenten. Vooral de WMO (Wet maatschappelijke
ondersteuning) heeft veel onderdelen, die van belang
zijn voor de doelgroep van het Platform. Maar ook
mensen met vragen over bijvoorbeeld PGB of AWBZ
kunnen bij ons terecht.
Denk hierbij aan informatie en advies over toegankelijkheid van openbare ruimtes, gebouwen en instellingen.

Op die manier zijn wij een actieve partner voor alle
hulpbehoevenden, en zijn een verbindende factor
te voor individuen en groepen om die met elkaar
te verbinden.
Voorbeelden van onze activiteiten en thema’s:
• Week van de toegankelijkheid
• Inrichting openbare gebouwen en instellingen.
• B.T.B.U. (bereikbaarheid, toegankelijkheid,
bruikbaarheid en uitgankelijkheid.
• Advies op gebied van WMO en AWBZ
• Belangenbehartiging
• Verkeer en openbaar vervoer

Op de hoogte blijven?
Als u het interessant vind om onze ontwikkelingen
te volgen kunt u een bezoekje brengen aan onze
website: www.pgmill.nl. Voor specifieke vragen
kunt u terecht via info@pgmill.nl

