SGB mini symposium.
Op donderdag 6 oktober 2016 hield de SGB een mini symposium in de kantine
van het gemeentehuis in Baarn. Zo’n 35 belangstellenden vanuit onze
achterban, enkele “schouwers” en vanuit diverse plaatselijke organisaties
woonden dit symposium bij. Ook de lokale pers was aanwezig.
Sprekers waren o.a. de heren Aartjan ter Haar, projectleider van de Week van
de Toegankelijkheid bij Ieder(in), een landelijke mensenrechtenorganisatie. De
heer Guido Demmers, horeca ondernemer in Baarn. De heer André van
Roshum, wethouder in Baarn, met in zijn portefeuille WMO, Welzijn en Jeugd.
En de heer Dik Wentink, bestuurslid SGB. Hij maakte de resultaten bekend van
een gehouden mini schouw onder een aantal horeca gelegenheden. Deze
waren in alle openheid bezocht door o.a. personen uit onze achterban.
SGB voorzitter Simon Verkade heette iedereen welkom en hield zijn
openingstoespraak. Verder fungeerde hij als gespreksleider.
Het onderwerp stond in het teken van de Landelijke week van de
toegankelijkheid van de Horeca: “Aan tafel”. Van restaurant tot café en van
kantine tot frietkraam.
De lijn van het programma stond ook in het teken van het thema: “Aan tafel”.
Het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Bij het dessert kregen de heren
Demmers en Van Roshum van de SGB voorzitter een “intentieverklaring”
overhandigd. De kern van de verklaring is dat beide heren vanuit hun functie
zich zullen inzetten en streven naar een toegankelijke Horeca in Baarn. De SGB
voorzitter sprak de hoop uit dat deze intentieverklaringen getekend kunnen
worden op 3 december. Dan is het Wereld gehandicaptendag.
De deelnemers kregen na afloop een informatiemap mee naar huis.
Zie voor het programma van dit symposium de bijlage. Evenzo de verkorte
weergave van de gehouden toespraken.
En met dank aan de Gemeente Baarn voor de beschikbaar gestelde ruimte, de
koffie en de frisdrank.
Gelet op ontvangen reacties kijkt de SGB terug op een geslaagd symposium.
Zie ook enkele foto’s.

