
Het thema café Amersfoort wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Amersfoort 
 
 

  

Themacafé Amersfoort 
 

Amersfoort,  2 januari 2019.      
 

Uitnodiging Provinciale Kiezersdebat op 28 februari in Amersfoort. 

  
Beste mensen van de Provinciale staten en kandidaten voor 20 maart. 
 
Op donderdagavond 28 februari organiseert Themacafé Amersfoort voor mensen met een 
verstandelijke beperking een politieke avond/debat over de komende Provinciale 
stagenverkiezingen van 20 maart 2019. 
 

Wat is het Themacafé: 

Elke laatste donderdagavond is themacafé Amersfoort in kerk 

De Kandelaar, Heiligenbergerweg 64 in Amersfoort.  Dat is 

voor mensen met een verstandelijke beperking en anderen. Daar 

wordt elke keer een ander thema behandeld. Zoals Vervoer, WMO, vrije tijd, werken, natuur, 

bejegening en nog veel meer. Dus ook over de provinciale statenverkiezingen. Het themacafé in 

Amersfoort is al 13 jaar een groot succes.  

 

Op donderdagavond 28 februari gaan mensen met een verstandelijke beperking van 
19.30 tot 21.30 uur in gesprek met mensen uit de provinciale politiek over de komende 
provinciale statenverkiezingen op 20 maart.  
Mensen met een beperking willen weten wat de partijen in hun verkiezingsprogramma’s 
hebben staan wat relevant is voor mensen met een verstandelijke beperking. Zoals onder 
anderen over de wegen, regionale Omroep(RTV Utrecht), woningbouw, streekbussen, 
openbaar vervoer in dunne gebieden, trams, Regiotaxi, cultuur en recreatie, bibliotheken, 
natuur, platteland en water, toegankelijke informatie, toegankelijkheid, VN-Verdrag voor 
mensen met een beperking, activiteiten en ondersteuning, vervoer, en nog veel meer.  
 
Daarom vraag ik aan u of er een of twee personen van uw partij zijn die op 
donderdagavond 28 februari op een simpele manier kan komen vertellen over wat 
jullie partijen te bieden hebben voor mensen met een verstandelijke beperking.  
Ook graag de belangrijkste punten uit uw verkiezingsprogramma voor mensen met 
een verstandelijke beperking in gemakkelijke taal. Meer informatie over gemakkelijke 
taal is verkrijgbaar bij Prodemos. Zij hebben een gemakkelijke krant gemaakt voor laag 
geletterden en mensen met een verstandelijke beperking. 
 
We vragen aan u om een kort verhaal of presentatie van maximaal 8 minuten.  Dat 
voor de pauze plaats vind.  Na de pauze gaan jullie in debat of gesprek met de bezoekers 
van ons themacafé.  In kerk De Kandelaar, Heiligenbergerweg 64 in Amersfoort. 
 
Aanmelden en voor meer informatie bij:  Conny Kooijman, coördinator.  
e-mail: camkooyman@casema.nl of telefoon 06-53261822.   
Met vriendelijke groet,   Conny Kooijman, coördinator.  
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