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Kruisland,

21.02.2013.

Aan Burgemeester,

Wethouders en Raadsleden.

Bij deze laat ik u weten, dat ik het met het beleid van de gemeente in het geheel niet eens
ben. Vind het schandalig hoe als de gemeente met gehandicapten
Mijn vrouw is rolstoel gebonden. En ze kan niet eigenhandig

en invaliden om gaan.

met de rolstoel over de

drempels komen. Daar moet ik haar voor helpen. Ook als ze weg wil, moet ik mee want zij
kan zelf niet de rolstoel in en uit de auto

krijgen.

Op 5 maart 2012 heeft zij drempelhulpen

aan gevraagd .Dit was op 26 april 2012 ik citeer

uit brief; Onze beslissing is als volgt; wij hebben besloten u een drempel aanpassing
verstrekken. Gekozen is voor de goedkoopst

adequate oplossing volgens de

te

voorwaarden

van de W.M.O.
Op 23 november 2012 krijgen wij de volgende brief, dat de drempelhulpen

769.67 hebben

gekost waar wij als eigen bijdrage 39 maanden 13.22 euro voor moeten bij
Dat hebben jullie dan wel heel goed uitgerekend,

betalen.

dat er voor de goedkoopste

gekozen is

Want de gemeente behoeft zelf maar 254.09 euro te betalen.
Jammer, maar zulke dingen vind ik belachelijk

een gehandicapte

durven te schrijven dat ze voorde goedkoopste

uitvoering

gewoon uitkleden. En dan

gaan. In één woord de gemeente

moet zich schamen. Mijn vrouw heeft 36 jaar in een supermarkt

gewerkt, en nu is zij

versleten. Maar houd er rekening mee, dat ik voor haar blijf vechten zo lang als ik leef. Wij
Moeten rond komen van mijn A.O.W. en haar wia uitkering.

Mijn vrouw had ook al aan de

W.M.O. laten weten dat ze geen eigen bijdrage kon betalen. Ben het hier lang niet mee
eens, vind dit een gemene rot streek. Daarom gaat het naar de ombutsman

en ook naar

Radar. Boven dien, hadden wij een stuk ruberlite bij de voordeur in de hal staan dat kon ik
dan op het traanplaat

leggen, maar er is zo'n iemand geweest die heeft het maar mee

genomen. Want de drempel is aan de binnenkant

twee centimeter

te hoog. En nu moet ik

haar met de rolstoel over de drempel tillen. De politie zegt kan er niets mee want het is
geen inbraak de verzekering zegt het zelfde. De W.M.O .ja dan hadden jullie het daar niet
moeten neer zetten want het is een openbare ruimte. Maar het heeft er wel drie

kwart

jaar gestaan. Het is momenteel

wat daar

nu weer uitkomt.
kunnener

Eņhe/moet

van buiten'uít

weer bij W.M.O. in behandeling

van binnen uit mee genomen zijn want alleen de bewoner s

inkomen.. Maar

de gemeente dat wíj/dr iekwar t

maar afwachten

nog maals ik vind het een gemene r ot str eek van

van het bedr ag moeten betalen en dat jullie maar

C 250.00

Betalen. Nee ik heb hier geen woor den voor vind dit in één woor d schandalig om zo met
gehandicapten

om te gaan. De gemeente moet zich schamen.
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