
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

 
WAT IS DE 

GEHANDICAPTEN- 
RAAD VENLO ? 

  

  w w w . g r v - v e n l o . n l  

 

 
De Gehandicaptenraad Venlo is 
een officieel, politiek 
onafhankelijk, adviesorgaan van 
de gemeente Venlo en geeft 
gevraagd en ongevraagd 
adviezen aan de Gemeente. 
 
De Gehandicaptenraad Venlo 
bestaat uit vrijwilligers: 
 
 die zelf een beperking of een 

chronische ziekte hebben;  
 die een familielid hebben met 

een beperking, handicap of 
een chronische ziekte;  

 die zich graag voor deze 
doelgroep inzetten. 

 

HOE KUNT U 
ONS 

BEREIKEN? 

 

Samen 
voor een 

VOLWAARDIG 
en 

GELIJKWAARDIG 
burgerschap 

 

 

 

        info@grv-venlo.nl 

         06 312 454 65 

      www.grv-venlo.nl 

 



 

 
De Gehandicaptenraad Venlo 
stelt zaken aan de orde die 
van belang zijn voor mensen 
met een beperking. Juist 
mensen met een fysieke, 
verstandelijke of psychische 
beperking en chronisch zieken 
ervaren vaak problemen die 
hen belemmeren om aan de 
samenleving deel te nemen. 
De Gehandicaptenraad Venlo 
draagt ertoe bij dat deze 
problemen integraal worden 
aangepakt. Het algemene 
beleid in de gemeente Venlo 
moet gericht zijn op het 
wegnemen van te hoge 
drempels (letterlijk en 
figuurlijk). Zo kan het gevoel 
beperkt te zijn voorkomen 
worden. 

De Gehandicaptenraad Venlo richt 
haar aandacht op: 

 Bewustwording, voorlichting 
en beeldvorming 

 Toegankelijkheid en vervoer 
 Wonen, welzijn en zorg.  
 Wetgeving, w.o. Wet  

maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 

 Advisering over collectieve   
knelpunten 

 Aansluiting bij 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

 Website                                     
www.toegankelijkvenlo.nl            

 
De Gehandicaptenraad Venlo 
inventariseert knelpunten en maakt 
zich sterk om daarvoor oplossingen 
te vinden. De Gehandicaptenraad 
Venlo zet zich in om voor mensen 
met een beperking mogelijkheden 
en kansen te creëren, die hen in 
staat stellen volwaardig deel te 
nemen aan onze Venlose 
samenleving. 
 
Alle mensen hebben daar recht op! 
 

Samen voor een 
volwaardig en 
gelijkwaardig 
burgerschap 
door: 
ertoe bij te dragen dat burgers 
met een beperking, waar nodig, 
in staat worden gesteld 
levenslang en levensbreed, deel 
uit te maken van de Venlose 
samenleving. 
middels: 
 

 Contact 
 Voorlichting  
 Ondersteuning 
 Advisering  

 
Sinds 2006 promoot de 
Gehandicaptenraad Venlo de  
         INCLUSIEVE STAD, 
gebaseerd op AGENDA 22 van  
de Verenigde Naties.  
 

Een inclusieve stad is een stad 
waar iedere burger met of 
zonder beperking op een 
gelijkwaardige manier kan 
deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. 

 
Wat doet de 

Gehandicaptenraad 
Venlo? 

 


