Adviesraad
Sociaal
Domein
UITWISSELINGSBIJEENKOMST VOOR OUDERS
Geachte mevrouw, heer,
Bent u ouder/verzorger van een dochter/zoon met een ontwikkelingsachterstand of een (lichamelijke) beperking?
Wij nodigen u van harte uit voor een uitwisselingsbijeenkomst. Dit is een bijeenkomst voor en door ouders en
wordt georganiseerd met de Adviesraad Sociaal Domein, gemeente Bunnik en het Centrum voor Elkaar.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdagavond 22 mei
19.30 tot 21.30 uur
gemeentehuis Bunnik, Singelpark 1, Odijk.

Programma
•
•
•
•
•

19.15 – 19.30 uur inloop met koffie en thee.
19.30 – 20.00 uur start programma met pitch
20.00 – 20.15 uur korte pauze
20.15 – 21.00 uur aan de hand van thema’s aan de slag
21.00 – 21.30 uur terugkoppeling opbrengst avond en hoe verder

Tijdens de bijeenkomst heeft u volop de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en om contact te leggen met
andere ouders. De volgende vragen komen onder andere aan de orde:


Welke (financiële) voorzieningen zijn er voor mijn kind en hoe kan ik gebruik maken van deze
voorzieningen?
 Welke ondersteuning kan het Centrum voor Elkaar geven?
 Waar kan ik informatie krijgen over leerlingenvervoer?
 Wie kan mij helpen bij het vinden van een passende vrijetijdsbesteding voor mijn kind?
.
Medewerkers van de gemeente helpen u bij het beantwoorden van uw vragen. U kunt in gesprek gaan met
consulenten van het Centrum voor Elkaar en medewerkers van beleid met als aandachtsgebieden sport/vrije tijd,
onderwijs en kinderopvang. Daarnaast kunt u uw vragen stellen aan de medewerker van leerlingenvervoer
en mantelzorgondersteuning .
Aanmelden
Meld u voor dinsdag 14 mei aan bij Lia van den Heuvel, makelaar sociaal domein Centrum voor Elkaar. Stuur een
mail naar L.vandenheuvel@bunnik.nl onder vermelding van ouderbijeenkomst 22 mei. Heeft u specifieke vragen?
Stel ze in uw mail. Wij brengen u dan tijdens de bijeenkomst in contact met medewerkers die u kunnen helpen.
Meer weten?
Heeft u vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Lia van den Heuvel. Dat kan via mail of
telefonisch.
T: 06 187 587 26.
Wij ontmoeten u graag op 22 mei!
Met vriendelijke groet,
Irene de Kruijf en Marjolein den Ouden betrokken ouders, Bettien Streng Advies Raad Sociaal Domein, Josca
Ligteringen beleidsadviseur gemeente Bunnik en Lia van den Heuvel makelaar Sociaal Domein Centrum voor
Elkaar gemeente Bunnik.
*De ASD is een onafhankelijke commissie en geeft adviezen aan het college B&W van de gemeente Bunnik over
het beleid en de uitvoering van het Sociaal Domein.

