
 
AFDELING SCHAGEN 

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Schagen 
Per mail – via Griffie gemeente Schagen 

Schagen, 12 december 2020 

Geachte Raadsleden, 

Wij zijn zeer verheugd dat uw college van burgemeester en wethouders u het raadsvoorstel ter 
stemming heeft aangeboden, waarmee – bij aanname – de langverwachte en zeer gewenste 
implementatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking zijn beslag zal 
krijgen in onze gemeente! Dit voorstel wordt dinsdag 15 december a.s. door u behandeld. 

Wij zijn uiteraard zeer bereid onze expertise aan te bieden en onze welwillende medewerking te 
verlenen om samen met de gemeente Schagen op een positieve en constructieve wijze hier inhoud 
aan te geven teneinde de doelstellingen van dit verdrag op termijn te kunnen realiseren. 

Samen met andere inwoners met een beperking hopen wij van ganser harte dat u unaniem voor dit 
raadvoorstel zult stemmen waarmee tevens beklonken wordt dat de gemeente Schagen werk maakt 
van een inclusieve samenleving! 

Wij wensen u veel wijsheid toe voor de komende raadsvergadering die wij met veel belangstelling 
zullen volgen. 

Een kopie van deze brief is verstuurd naar het college van burgemeester en wethouders 

Met gevoelens van de meeste hoogachting, 

COALITIE VOOR INCLUSIE, AFDELING SCHAGEN, 
voor dezen,  

 

Jeroen Muntjewerf (ambassadeur) 
Coby Verbeek (ambassadeur) 

NB: 
 
De Coalitie voor Inclusie is een netwerk van organisaties en mensen zoals wij, die samen werken aan een 
inclusieve samenleving. Dit is een samenleving waarin iedereen erbij hoort en gewaardeerd wordt om zijn 
talenten. Wij werken nauw samen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau om dit te realiseren. Zo werken 
we in Noord-Holland Noord samen met andere afdelingen, waaronder die van West-Friesland Oost. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op https://coalitievoorinclusie.nl/ 

Mocht u vragen hebben of een gesprek met ons willen aangaan dan kunt u mij mailen of bellen, telefoon  
06-10361831 

Coalitie voor Inclusie Afdeling Schagen 
p/a Jeroen Muntjewerf 
Kogerlaan 69-21  -  1741 DP Schagen 
Tlf. 06-10361831 
Mail: jeroenmuntjewerf@hetnet.nl  

https://coalitievoorinclusie.nl/

