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Jaarverslag 2010
Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.
We hebben in januari 2010 7 bestuursleden – Als vertegenwoordiger van het Platform
Gehandicaptenbeleid Mill, is de heer Henk Kuppen(STORM) afgevaardigd bij stichting ZET, voor de
functie van ambassadeur binnen onze gemeente.
We hebben 11 x Algemeen Bestuursvergadering gehad.
Dagelijks bestuursvergaderingen 3 x, deze is verminderd door ziekte van Mario Peters die in die tijd
Voorzitter van het P.G.M. was en helaas heeft hij om gezondheidreden zijn functie als voorzitter ter
beschikking moeten stellen. Mario is nog wel penningmeester en in de vergaderingen van B.T.B.U.
nog actief.
Hiervoor hebben we een Interim Voorzitter gekregen, Elly Meijnders. Zij heeft in de vergadering van
december te kennen gegeven de functie als voorzitter neer te leggen en we op zoek moeten naar een
nieuwe voorzitter. In de werkgroep Communicatie en bestuur blijft Elly wel mee participeren.
Met het Platform zal er in de werkgroep van de SWOM Wonen en Gezondheid mee participeren, het
werkplan zal ons ter inzage gegeven worden,.
De vergaderingen van de werkgroep Communicatie is 11 x bij elkaar geweest, deze is hoofdzakelijk
gegaan voor persberichten en het voorbereiden van de middag die we georganiseerd hebben op 16
oktober 2010 in de Wis te Langenboom SPORTEN EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN
Hier hebben we een aantal organisaties voor uitgenodigd,Wethouder Wijdeven heeft de middag
geopend, Onderling Sterk Land van Cuyk Rick de Vrieze heeft een presentatie gedaan van hun
website, Henk Kuppen van STORM hij ging in op de verkeersproblemen die hij binnen de gemeenten
tegen komt, Marcel Peters (Fysiotherapeut) leerde hoe men ondanks dat je in een rolstoel zit of

gehandicapt bent toch nog kunt bewegen en de Rolstoeldansclub The quickly Dansers hebben een
demonstratie gegeven, om te laten zien dat ondanks een handicap je toch k$unt dansen. Het ging erom
dat we de nadruk op het sporten en bewegen als thema hadden, dit in het kader van de Week van
Toegankelijkheid 2010 .

Opening door Wethouder H. Wijdeven.

Rik de Vrieze van Onderling Sterk Land van Cuyk

De werkgroep B.T.B.U. is 6 x bij elkaar geweest, en in samenwerking met de Dorpsraad van
Langenboom zijn er acties ondernomen betreft de verkeersproblematiek in Langenboom.
Hierbij zijn betrokken Piet Willems (Dorpsraad Langenboom), Henk Kuppen (STORM) en Els
Verstegen (secretaris PGM) Jos Ceelen (van de Gemeente Mill en Sint Hubert)

Naar aanleiding van deze acties is er een bijeenkomst geweest met Wethouder van den Boogaart, waar
besproken is wat er gedaan kan worden, dit wordt breder opgepakt en hij stelt voor om dit in
samenwerking met alle Dorpsraden in de gemeente en het PGM te doen
.
Hiervoor zal een werkplan gepresenteerd worden en dit zal aan alle convenant partners uitgereikt
worden. Helaas hebben we op dit moment hier nog niets van vernomen(actie PGM en de Dorpsraad
Langenboom) om bij de Wethouder na te vragen hoe de stand van zaken is.

Door zijn ziekte is Mario ook opgehouden in de Burger Participatieraad – Els heeft zitting genomen in
de WMO/wwb-burgerparticipatieraad.

Mocht er belangrijke zaken aan de orde zijn zal Els verslag doen tijdens de Algemene
Bestuursvergadering.
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Dit jaarverslag wordt u aangeboden namens het dagelijks bestuur van het
Platform Gehandicaptenbeleid Mill

