
 

 
 
 
 

  
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022 
 
 
 
Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering die op woensdag 11 januari 2023 zal  
worden gehouden in het Kempenmuseum, ontvang je hierbij het jaaroverzicht 2022.  
Zo kunnen we het ‘officiële’ gedeelte kort houden en meer tijd vrij maken voor ontmoeting met 
elkaar en, in de sfeer van Nieuwjaar, heel veel goede wensen!  
 
We hebben in het kort samengevat waar we in het afgelopen jaar mee bezig waren en wat er  
zoal in het vat zit voor 2023.  
 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

 

INCLUSIE AGENDA 
 
In de top 5 van de Inclusieagenda staan ‘bewustwording en voorlichting over inclusie’ en 
‘toegankelijkheid’ bovenaan.  
Het PMB werkt er hard aan om die speerpunten ook in de praktijk te realiseren.  
Hieronder enkele voorbeelden. 
 

Bewustwording 
 
1. De nieuwe brochure: HALLO … hoe kan ik je helpen? 

 
Dit jaar vroeg de Week van de Toegankelijkheid speciale aandacht voor sociale 
toegankelijkheid. Want het is voor mensen, die willen helpen, soms lastig om in gesprek  
te gaan met iemand die een beperking heeft.  
Het PMB heeft in het kader van de week van de toegankelijkheid de brochure  
‘Hallo… hoe kan ik je helpen?’ samengesteld.   
Het is een boekje geworden met tips hoe we op een prettige manier met elkaar om  
kunnen gaan. Zodat we ons allemaal welkom voelen!  
 
Het eerste exemplaar werd officieel overhandigd aan Wethouder Eric Beex.  
De brochure zal gericht worden verspreid, bijvoorbeeld bij bibliotheek, scholen, winkels, 
huisartsen, gezondheidscentra etc.  
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2. Workshop over Inclusie 

 
Wil je werken aan een inclusieve samenleving, dan is bewustwording nodig van de mensen  
die de hulp verlenen, die de plannen maken, de ambtenaren die het beleid uitwerken etc.  
 
Het PMB heeft het plan opgevat om een workshop te organiseren voor zowel de 
gemeenteraadsleden (beleidskant) als voor de ambtelijke organisatie (uitvoeringskant).  
 
We zijn blij dat ons initiatief wordt gesteund en dat deze workshop aan alle ambtenaren zal 
worden aangeboden. Daarvoor worden 2 data gepland voor 2 groepen van ongeveer 25 
personen. In deze workshop zal het PMB ook enkele ‘ervaringsmomenten’ verzorgen, zoals  
die ook in de scholenvoorlichting worden gebruikt.  
 
Ook voor de gemeenteraadsleden en commissieleden wordt een workshop over inclusie 
gehouden. Het staat allemaal te gebeuren in het voorjaar van 2023!  

 
3. Scholenvoorlichting 

 
Twee van de geplande scholenvoorlichtingen in het najaar van 2021 hebben we kunnen 
verplaatsen naar maart 2022 (basisschool Meester Gijbels te Knegsel) en juni 2022 
(basisschool De Disselboom te Wintelre). 
Op 18 november 2022 hebben we op de Lambertus basisschool te Vessem weer een start 
gemaakt met het nieuwe schooljaar 2022-2023. Het werd een succes! We werden er hartelijk 
ontvangen, de kinderen waren erg enthousiast en stelden volop vragen.  
In 2023 zijn voorlichtingen gepland bij de basisschool Sint Jan te Duizel, OBS ’t Busseltje  
te Eersel en basisschool Meester Gijbels te Steensel. In totaal 5 sessies. 
 
Rythovius College 
Op 12 april 2022 zijn drie groepen van 5 leerlingen van mavo-3, havo-4 en vwo-5 op pad 
gegaan met als doel de toegankelijkheid te testen van een supermarket, een 
horecagelegenheid en de openbare ruimte (stoepen, zebrapaden, geleidelijnen en meer). 
Diverse opdrachten moesten uitgevoerd worden, zoals een checklist invullen, eigenaren 
aanspreken over de verplichting om hulphonden toe te laten.  
Als hulpmiddelen werden ook rolstoelen en blindengeleidestokken met maskers ingezet.  
Een interessante en zeer leerzame activiteit volgens de leerlingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. KempenTV 

 
Na wat opstartproblemen zijn de opnamen gestart voor de aangekondigde rapportage op 
Kempen TV. De titel van de serie is Wie is er nu beperkt?... de mens of zijn omgeving.  
In januari 2023 wordt de eerste aflevering, de introductie opgenomen. Veel succes gewenst.  

 



                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            
 

Jaaroverzicht 2022  3 

 

 

 
 
Toegankelijkheid 

 
1. Activiteit “Voorkom schade… Houd de stoep vrij!”  

 
Een GESLAAGDE actie! 
  
Uit gewoonte worden auto’s op de stoep geparkeerd. Of fietsen, reclameborden, containers  
en meer midden op de stoep geplaatst. Waardoor men mensen onbedoeld hindert, in gevaar 
brengt.  
Om mensen hiervan bewust te maken, zijn er in de Week van de Toegankelijkheid  
(3 t/m 8 oktober) flyers uitgedeeld door vrijwilligers van het Platform voor Mensen met een 
Beperking. 

 
 
2. Toegankelijk Ommetje 

 
Nadat vorig jaar het Toegankelijk Ommetje in Eersel werd gerealiseerd, is dit jaar in 
samenwerking met het PMB en de dorpsraad het ommetje aan het Grootmeer in Wintelre 
geopend. Ga er ook eens wandelen, het is zeker de moeite waard!  
KempenTV heeft hier een rapportage van gemaakt. Te vinden op www.kempentv.nl of via de 
link https://youtu.be/6WWXBKXUW5I 
 
De obstakelvrije wandeling in Knegsel is nog niet klaar. Evenals in Steensel. Men wil deze 
wandelingen, die lopen via knooppunten, nu koppelen aan een historische route. Visit Eersel in 
plaats van Visit Brabant zal betrokken worden bij het realiseren hiervan. 
Vrijwilligers van het PMB Eersel en de dorpsraden zullen de routes gaan uitzetten.  
Wordt vervolgd.  
 
De obstakelvrije wandelingen, de toegankelijke ommetjes/routes zijn te vinden op de websites 
van Visit Eersel en Visit Brabant. 
 

3. Toegankelijkheid Vlindertuin 
 
Bij de vlindertuin van de buurtboerderij is een helling aangelegd, zodat de vlindertuin ook 
toegankelijk is voor mensen met een beperking. PMB heeft de (ook voor rolstoelers 
toegankelijke) picknicktafel geschonken met een plaatje “iedereen is welkom”.  
De opening vindt plaats in maart 2023. Je hoort er nog van.  
 

http://www.kempentv.nl/
https://youtu.be/6WWXBKXUW5I
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     Helling in aanleg begin december 

 
4. Schouwen  

 
• We hebben samen met ambtenaren van de gemeente en de leden van de dorpsraad een 

schouw gehouden in de kernen Steensel, Duizel, Vessem, Knegsel en Wintelre.  
Tijdens deze schouwen hebben we een wandeling door de dorpen gemaakt en is door de 
leden van de dorpsraad gewezen op omhoog drukkende bestratingen door boomwortels, 
mogelijk afbrekende boomtakken en overhangende begroeiingen e.d. 
In Steensel hebben we de mogelijkheden voor een ommetje per fiets bekeken.  
 

• Het PMB was betrokken bij de renovatie van de woningen aan de Waterhof in Duizel en 
Lindenhof Eersel door de Woningstichting. Inmiddels zijn de proefwoningen gereed en door 
ons  beoordeeld. Komend jaar worden de overige woningen gerenoveerd.   
 

• We hebben de tennisvereniging van Vessem geadviseerd bij de geplande renovatie van de 
kleedlokalen. 
 

• We hebben ons verdiept in het programma van eisen voor het nieuw te bouwen zwembad.  
 
5. Digitale toegankelijkheid  

 
In 2022 hebben we het volgende bereikt wat betreft de toegankelijkheid van websites: 
We hebben meerdere adviezen gegeven aan diverse organisaties, waardoor hun website 
toegankelijker is geworden, zoals bij: 

• Kempisch sport- en beweegakkoord (www.kempeninbeweging.nl). 

• PMB Eersel (toevoegen van skiplinks voor gebruikers die navigeren met het toetsenbord). 

• Gemeente Eersel: 
- De gemeente heeft op ons verzoek een knop en link toegevoegd in verband met de 

aanvraag/verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart.  
- De meld- en herstellijn, meldingen openbare ruimten via Reppido is ontoegankelijk voor 

mensen die gebruik moeten maken van een schermlezer. 
Hier is niet goed over nagedacht bij het opzetten van Reppido tijdens de lancering van  
de nieuwe website van de gemeente Eersel in maart 2020. 
Reppido wordt over ongeveer 1 jaar vervangen door de Buiten Beter App. Deze wordt  
nu opnieuw gebouwd.   

• WSZ (inschrijving voor een woning nu mogelijk via website; meerdere punten moeten 
echter nog verbeterd worden). 

• Visit Eersel. 
 

Hierdoor is de bewustwording vergroot. 
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Aanpak/benadering 
Helaas zijn niet alle benaderde partijen ingegaan op ons verzoek tot verbetering, zoals de 
Tandmeester te Vessem. Get Praut te Westerhoven hebben we bezocht en gesproken over 
hoe mensen met autisme een website gebruiken. Er worden hier websites gebouwd door 
mensen met autisme, maar helaas wordt de toegankelijkheid hierin niet meegenomen. 
 
We hebben besloten om op een andere manier de organisaties benaderen (bellen, digitale 
toegankelijkheid aankaarten tijdens een vergadering, bijeenkomsten met betrokkene 
organisatie). En met succes. 
De volgende websites zijn/worden getest via de nieuwe benadering: 
• Atletiekvereniging DES te Eersel 
• S.V.H.E. (Stichting Vrijwillige Hulpdienst Eersel) 
• Gemeente Eersel. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participatie 
 
Voor inwoners van Eersel zijn in 2021 bij Kempenplus bij elkaar opgeteld 10 plaatsen gerealiseerd 
voor beschut werken. Hiermee is voldaan aan de taakstelling die de regering heeft opgelegd. 
 
In het Overlegplatform Participatie De Kempen zijn de ASD’s (Adviesraad Sociaal Domein) van 
Bergeijk en Eersel en de Platforms Gehandicapten uit Bladel, Reusel-De Mierden en Eersel 
vertegenwoordigd.  
Het is de bedoeling dat het Overlegplatform betrokken wordt bij de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van de Participatiewet bij Kempenplus en dat de aangesloten organisaties een 
informerende en adviserende rol kunnen spelen.  
 
In 2022 waren de belangrijkste agendapunten: 
• Het Visieplan van Steensel  
• Het voorstel van minister Schouten voor aanpassingen van de Participatiewet. Zij wil de 

gemeenten meer ruimte geven om maatregelen op maat te kunnen nemen (heten ze daarom 
maatregelen?). 

• Het platform heeft een brief gestuurd aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
KempenPlus met de vraag welk proces is gepland om te komen tot aanpassing van de huidige 
regeling, met welke organisaties hierover zal worden gesproken en hoe het raadplegen van 
adviesraden en cliëntorganisaties in de nieuwe regeling zal worden geregeld. 

• Bovendien is door het PMB een inleiding gehouden over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en de gesprekken die het PMB Eersel met de verschillende koepels van 
ondernemingen in Eersel (horeca, winkeliers en Ondernemend Eersel) en KempenPlus 
hierover heeft gevoerd.  

• De nadruk ligt op het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hen mee te 
laten doen in deze bedrijven. Bijv. stageplaatsen, werkervaringsplaatsen, maar ook regulier 
werk met of zonder ondersteuning. 

• Ook hier geldt, iedereen mag en kan meedoen!  
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Sport en bewegen 
 
Jaarlijks verblijdt Toer- en Wielerclub Hapert een goed doel met een geldbedrag.  
 

 
 
Op 30 oktober jl. organiseerde Wielerclub Hapert weer haar jaarlijkse ATB Classic 
Scherpenheuvel- Hapert.   
Dit jaar reden de fietsers van ‘Altaar naar Altaar’; ze vertrokken vanaf de Basiliek in 
Scherpenheuvel (de fietsers worden daar nog ouderwets gezegend voordat ze vertrekken)  
en reden naar de kerk van Hapert, die nu is opgenomen in het nieuwe MFA in Hapert.  
 
Deze wielerclub heeft de goede gewoonte om een deel van de opbrengst van deze tocht te 
doneren aan een ‘goed doel’, om ‘het bewegen’ te stimuleren.  
 
Dit jaar mocht het Platform voor Mensen met een Beperking uit Eersel de donatie in ontvangst 
nemen en daar zijn we natuurlijk erg blij mee! 
 
Om dit geldbedrag ook ‘sportief’ te kunnen besteden, heeft het PMB het initiatief genomen om te 
proberen mensen en kinderen met een beperking in Eersel meer te laten bewegen. Er is contact 
gezocht met atletiekvereniging DES en wellicht dat ook andere sportverenigingen geïnteresseerd 
zijn om hierin samen te werken. Uniek Sporten heeft in ieder geval haar medewerking al 
toegezegd.   
 
Kempen in beweging 
Het Kempisch sport- en beweegakkoord begint eindelijk zijn vruchten af te werpen. 
Dit jaar is de website www.kempeninbeweging.nl gelanceerd. Ook heeft op 5 november 2022 de 
eerste Kaderdag plaatsgevonden met diverse sprekers, waaronder Uniek Sporten en MEE met als 
thema “iedereen sport, beweegt mee” 
 
 
 

REGIO BIJEENKOMST 
 
Afgelopen voorjaar heeft het PMB een bijeenkomst georganiseerd met alle platforms uit de regio. 
De bijeenkomst was bedoeld om elkaar weer te ontmoeten en van gedachten te wisselen over 
onderwerpen die in de regio spelen. Een vervolg op het Regionaal Overleg Gehandicapten 
platforms dat in november 2021 is opgeheven. De volgende bijeenkomst is gepland in januari 2023 
in Veldhoven.  

 
  

http://www.kempeninbeweging.nl/
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LAATSTE NIEUWS 

 
Toegankelijk openbare toilet op de Markt 
 
Het bestuur van het PMB Eersel is al een tijdje in gesprek met de gemeente over de inrichting  
van een openbaar toilet bij de Markt.  
Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een openbaar toilet voor mensen 
met een beperking te realiseren.  
 
Maar ook de politiek vindt dit een belangrijk onderwerp!  
PvdA/Groen Links wil het gemeentebestuur een petitie aanbieden om bij de Markt een openbaar 
toegankelijk toilet te maken. Je kunt de petitie hier vinden: www.toiletopmarkteersel.petities.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inclusieve stemlokalen 
 
De gemeente heeft onze medewerking gevraagd bij het inclusief maken van de stemlokalen bij de 
verkiezingen die in maart 2023 worden gehouden. Dat wil niet alleen zeggen dat de stemlokalen 
toegankelijk moeten zijn, maar ook dat aan mensen met een beperking de kans gegeven wordt om 
te ervaren wat het werken op een stembureau inhoudt. Er is dan ook begeleiding aanwezig.  
 

 
 

 
TENSLOTTE 
 
Jan van Engeland heeft aangegeven nu echt te willen stoppen met zijn activiteiten voor het PMB.  
In 2022 verzorgde hij nog de administratie van het PMB en maakte hij deel uit van het Platform 
Participatie De Kempen.  
Jammer, maar we respecteren natuurlijk zijn keuze. Wij willen Jan hartelijk danken voor zijn grote 
betrokkenheid en hopen hem nog regelmatig bij onze ledenvergaderingen terug te zien.  
De administratie wordt overgenomen door Riny Castelijns (is penningmeester).  
  

http://www.toiletopmarkteersel.petities.nl/
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Last but not least wensen we iedereen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopelijk zien we jullie allemaal weer bij de Ledenvergadering ofwel Nieuwjaarsborrel op 
 
woensdag 11 januari 2023 
in het Smokkelkot van het Kempenmuseum.  
Aanvang 19.30 uur.  
 
Graag tot dan! 
 
 
Met hartelijke groet,  
Thjeu, Jenny, Gerard, Coby en Riny  
Info@pmbeersel.nl 
www.pmbeersel.nl 
 

in 2023 
 

mailto:Info@pmbeersel.nl
http://www.pmbeersel.nl/

