RoGeP:

voor

mensen

met

een

beperking

WAT DOET ROGEP

WERKGROEPEN

BEWAKING

RoGeP behartigt de belangen van mensen
met een beperking door toezicht te houden
op de toegankelijkheid en voorlichting te
geven op basisscholen.

De werkgroep scholenvoorlichting

Een belangrijke taak voor RoGeP is er op
toezien dat binnen Roosendaal het VNverdrag wordt toegepast. Dit verdrag
bepaalt dat mensen met een beperking
zelfstandig kunnen leven in onze
maatschappij.

OPENBARE VERGADERING
Een keer per jaar houdt het RoGeP een
jaarvergadering. Tijdens deze bijeenkomst
kunnen alle aanwezigen wensen kenbaar
maken en projecten aandragen m.b.t. het
gehandicaptenbeleid.

SAMENWERKINGSVERBANDEN
RoGeP werkt onder andere samen met:
- Gemeente Roosendaal
- Rolstoelcentrale
- Ieder(in)
- SDW
Namens RoGeP exploiteert de
Rolstoelcentrale een scootmobielbaan, die
gebruikt wordt om mensen met hun
scootmobiel te laten oefenen, zodat ze
verantwoord de weg op kunnen.

Deze werkgroep benadert alle basisscholen
in de Gemeente Roosendaal. Zij willen
leerlingen van groep 7 en 8 laten ervaren
wat het is om met een handicap door het
leven te gaan.
Er wordt gewerkt met een ganzenbordspel
met vragen en doe-opdrachten, die allen te
maken hebben met handicapbeleving.
Alle leerlingen werken tegelijkertijd aan de
verschillende opdrachten.
Info: info@rogep.nl
De werkgroep B.T.B.
Deze werkgroep is actief met:
- de nota Gehandicaptenbeleid en het
werkplan.
- toegankelijkheid in de gemeente
Roosendaal.
- het verstrekken van het RTS symbool.
- openbaar vervoer.
- parkeerplaatsen gehandicapten.
- voorzieningen voor gehandicapten.
- aanpasbaar bouwen in relatie tot mensen
met een handicap.
Info: btb@rogep.nl of winkelkeuring@rogep.nl

ROOSENDAAL
Het RoGeP behartigt de belangen voor de
hele gemeente Roosendaal.
Tevens is RoGeP actief in de adviesschil
van de Raad voor het Sociale Domein.

PERS:
Regelmatig onderhoudt het RoGeP
contacten met de pers over haar
activiteiten.

WAAR KUNT U TERECHT:
Voor meer informatie kunt u terecht bij het
secretariaat.

CONTACTGEGEVENS
Secretariaat RoGeP:
E-mail: info@rogep.nl
Website: www.rogep.nl

