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Opening Zeearend hut
Op vrijdag 8 oktober vond de opening
plaats van de Zeearend hut in 'de
toegankelijke
route'
in
de
Oostvaardersplassen door wethouder
Jack Schoone, Staatsbosbeheer en
Stichting GOL. In 2016 was de
'toegankelijke
route'
in
de
Oostvaardersplassen al gerealiseerd.
Echter, het was toen nog niet mogelijk
om de Zeearend hut ook toegankelijk
te maken.
Vorig jaar was hier wel de
mogelijkheid voor. Staatsbosbeheer
en Stichting GOL hebben de handen ineen geslagen, om de Zeearend hut toegankelijk te maken. Samen
met de projectleider, architect en onze werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en
Veiligheid [BTBV], is dit project tot een succes gebracht.
Stichting GOL is blij met het feit dat de Zeearend hut nu toegankelijk is voor mensen met een
functiebeperking. Het GOL zal zich dan ook blijven inzetten om Lelystad toegankelijk te houden en te
maken. [Foto is van studio Wierd]
De opening was zeer succesvol verlopen.

Verplaatsing herdenkingsmonument
In de raadsvergadering van 5 oktober, is unaniem
het
besluit
genomen
om
het
herdenkingsmonument te verplaatsen. Het GOL
heeft al heel lang gepleit voor verplaatsing en wij
zijn blij dat dit eindelijk gerealiseerd gaat worden.
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Week van de Toegankelijkheid: Inventarisatie Markerwadden
Op 4 oktober, de eerste dag van de landelijke week van
de toegankelijkheid, heeft onze werkgroep
Toegankelijkheid (BTBV) van het GOL samen met
natuurmonumenten een bezoek gebracht aan de
Markerwadden en de nieuwe voorzieningen op het
eiland geïnventariseerd op toegankelijkheid voor
mensen met een functiebeperking.
Omroep Flevoland heeft een mooi verslag hierover gemaakt en deze kunt u hier zien:
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/255566/mensen-met-beperking-testen-toegankelijkheidmarker-wadden
FlevoPost heeft ook een zeer leuk bericht geplaatst in de de krant en op de
website! https://flevopost.nl/artikel/1180420/voorzieningen-op-marker-wadden-nu-ook-bereikbaarvoor-mensen-met-beperking.html

Wijziging samenstelling van het bestuur
Vanaf 16 oktober verwelkomt het GOL Margriet van Oosten in het
bestuur. Zij zal de rol van voorzitter op zich nemen.
“Iedereen mag er zijn. Tot op heden kwam het thema inclusie vooral in
mijn werk aan de orde als adviseur en projectleider bij werkgevers,
bijvoorbeeld door het creëren van banen voor mensen met een
arbeidsbeperking. Daarnaast ben ik al een tijd actief als “vriend” van
het Lelystad Akkoord. De rol van het GOL is breder. Dat maakt het voor
mij tot een uitdaging om de diverse schakels in Lelystad (nog beter)
met elkaar te verbinden. Ik zet daar graag mijn schouders onder!”

Vanaf 26 oktober verwelkomt het GOL Judy Agata als algemeen bestuurslid. “Een gedreven en
enthousiaste netwerker met een positieve en oplossingsgerichte instelling”. Zij zal zich in een
volgende nieuwsbrief voorstellen.
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Planning activiteiten in november

Sportdag op 7 november voor mensen met een visuele beperking
Op 7 november vind een sportdag plaats in
Lelystad speciaal georganiseerd voor blinden
en slechtzienden. Meer informatie vind je op
onze website: www.gol-lelystad.nl
Meld
je
direct
aan
f.vanlin@gehandicaptensport.nl

via:

Uitreiking Ed Luza - GOL prijs
Het bestuur beraadt zich op dit moment, wie de Ed Luza-GOL prijs verdient van alle aanmeldingen die
wij hebben ontvangen.
De uitreiking zal waarschijnlijk in november plaats vinden, maar dit hangt af van de maatregelen van
het kabinet.
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