VISIE EN MISSIE
Wij willen als Raad voor Personen
met een Beperking streven naar
gelijkwaardigheid voor iedere persoon
met of zonder beperking.
Een beperking gaat enerzijds over een fysieke
beperking, zoals visuele, auditieve of andere
motorische problemen, of handicap. Anderzijds gaat een beperking ook over verstandelijke ontwikkelingsstoornis, psychische moeilijkheden, maar ook over hechtingsproblematiek,
emotionele– en gedragsstoornissen of verslavingsproblematiek.
Onze missie is ‘het dagelijkse leven voor
onze doelgroep eenvoudiger te maken en
het algemeen welzijn verhogen’. Dit willen
we realiseren door concrete actiepunten uit te
werken, zoals een materiële aanpassing in het
straatbeeld, maar ook door te sensibiliseren en
te informeren.
We willen dit waarmaken in samenwerking
met het gemeentebestuur. Door middel van
adviezen en acties willen we de gemeente
Knokke-Heist voor iedereen gebruiksvriendelijk maken.
Het bestuur van onze raad bestaat uit heel wat
competente mensen en ervaringsdeskundigen.
Als bestuur vinden wij het belangrijk om onze
kennis en ervaring te delen en actief te gebruiken voor onze raad.

Voor al uw vragen kunt u terecht :




rpb.knokkeheist@gmail.com
www.knokke-heist.be/RPB
RPB - Lieselotte Devlieger
A. Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist

Raad voor Personen
met een Beperking
* Voor sociaal administratieve hulp en informatie over
diensten en premies kunt u ook terecht bij een
maatschappelijk werker op het:
Infopunt Sociaal Huis

Kraaiennestplein 1
8301 Knokke-Heist
T 050 530.900
sociaalhuis@knokke-heist.be
elke werkdag van 9-11:30
* D.O.P. is een dienst die ondersteuningsplannen helpt
maken waarin staat welke personen of diensten je kunnen helpen om je toekomstplannen en de nodige ondersteuning te realiseren.

Voor info: Mieke Samyn,
0490/57 15 77
mieke.samyn@dop-wvl.be
* De Directie-generaal Personen met een
handicap kent tegemoetkomingen toe aan volwassenen
met een handicap. Ze levert attesten en parkeerkaarten
af en voert de medische evaluatie uit voor de bijkomende
kinderbijslag.

Vu: Lieselotte Devlieger, Haagwinde 1, 8300 Knokke-Heist

www.knokke-heist.be/RPB

Wat doen we?
De Raad voor Personen met
een Beperking staat in voor de
belangen en voorzieningen voor
personen met een beperking.
De RPB brengt advies uit aan de
Sociale Raad, signaleert knelpunten en wil hiervoor positieve
voorstellen zoeken en formuleren
in verband met alle aangelegenheden die voor deze personen van
belang zijn.
De RPB ondersteunt de personen
met een beperking in hun
zoektocht naar informatie.
De RPB is een werkgroep van de
Sociale Raad van het gemeentebestuur. De raad vergadert 10 keer
per jaar.

