
19-11-2019

Geachte raad van Tynaarlo. En  B en W

Niets over ons ,zonder ons is ons motto,maar waarom is het nu over ons en niet met ons dat is onze 

vraag!

Ik ben Raymond van aarden .ik ben al geruime tijd lid van het VN Panel Tynaarlo.

Ik vind het erg jammer dat er op dit moment een situatie is ontstaan die niet wenselijk is  ,de groep 

van mensen met verschillende beperkingen  valt uit een wat erg jammer is ,ik zelf mis het ook en 

vond en vind het nog steeds van grootbelang  dat we hopelijk straks weer een goede doorstart  

hopen te maken ,ik  ben van mening dat we daar niet te lang mee moeten wachten ,als het aan mij 

lag zou ik het liefst  weer om de week in onze werkkamer zitten op het gemeente huis ,de aanspraak 

met de juiste mensen doet mij goed ook de onderwerpen zijn van belang  ,het mee denken over een 

toegankelijke gemeente op meerdere vlakken .het geeft mij afleiding  zodat ik met mijn beperking  

door Tynaarlo  kan lopen met mijn blinde geleide hond ollie .het geeft me ook energie en weinig tijd 

om over mijn hoofdpijn problemen na te denken ,ik moet met mijn beperking omgaan dat was en is 

soms lastig  (nagenoeg blind en een Drain in mijn hooft die niet optimaal werkt maar daar is niets aan 

te doen ,maar sinds ik in het VN panel zit heb ik meer overwonnen en geeft het mij een heel goed 

gevoel ,helaas de spanning die er nu is brengt mee dat mijn probleem weer toe neemt ,nog maal ik 

hoop dat er op korte termijn een oplossing gevonden woord  zodat we weer aan de gang kunnen 

want er is genoeg te doen ,wat nu even stil licht ,

 ik zou dit graag willen uitleggen vandaar mijnbrief .ps mijn geheugen is slecht dus onthouden is lastig 

.

Ter afsluiting wil ik graag nog dit zeggen .

ik hoop dat we het goed gedaan hebben als VN panel.  En dat  we  bijwijze van, niet meer nodig  zijn 

dan doet de gemeente Tynaarlo het goed voor alle bewoners ook voor degene die een beperking 

hebben.

Met vriendelijke groet

Raymond van aarden.

Namens VN panel Tynaarlo




