G E M E E N T E N I E U W S
Bekendmakingen
Voor meer informatie over besluiten en
vergunningaanvragen kunt u terecht op
www.officielebekendmakingen.nl.
TIP: Als u zich daar online eenmalig
registreert en abonneert op zoektermen,
ontvangt u via de mail automatisch de
publicaties die passen bij uw zoektermen.
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Moerkapelle
• Noordeinde 18 in Moerkapelle: het verbreden
van een inrit (15-07-2022, zaaknr.
2022180085)
Moordrecht
• Derde Tochtweg 11 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het plaatsen van 4 dakkapellen op de
woning (05-07-2022, zaaknr. 2022169846)
• Dorpsstraat 34 in Moordrecht: het
transformeren van het oude raadhuis
(18-07-2022, zaaknr. 2022181146)
• Stevensstraat 78 in Moordrecht: het bouwen
van 12 appartementen (13-07-2022, zaaknr.
2022176944)
• Wulpendreef 30 in Moordrecht: het plaatsen
van een overkapping in de voortuin
(06-07-2022, zaaknr. 2022170609)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Hudson 9 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het
aanleggen van twee vlonders met gedeeltelijke
overstek boven het water (11-07-2022,
zaaknr. 2022174994)
• Lelieveld 158 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak van de woning (19-07-2022,
zaaknr. 2022181696)
• Timane 2 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het
plaatsen van een overkapping in de achtertuin
(13-07-2022, zaaknr. 2022176908)
• Van Beethovenlaan 52 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het wijzigen van de indeling (t.b.v. lift en
trappen) (11-07-2022, zaaknr. 2022175029)
• Verzetsstraat 39 a in Nieuwerkerk aan den
IJssel: gebruik horecabestemming voor
woondoeleinden (13-07-2022, zaaknr.
2022177342)
• Essezoom fase 14 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het bouwen van 25 woningen
(15-07-2022, zaaknr. 2022179999)
Zevenhuizen
• Dorpsstraat 110 in Zevenhuizen: het splitsen
van het pand tbv 2 woningen (15-07-2022,
zaaknr. 2022179780)
• Knibbelweg 8 a in Zevenhuizen: het plaatsen
van een aanbouw achterzijde woning (05-072022, zaaknr. 2022169342)
• Knibbelweg tussen 22 en 24 in Zevenhuizen:
het bouwen van een woning (07-07-2022,
zaaknr. 2022171546)
• Prinsentuin 24 in Zevenhuizen: het plaatsen
van een uitbouw aan de woning (29-06-2022,
zaaknr. 2022164173)
• Wagenmaker 39 a in Zevenhuizen: het plaatsen
van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak
van de woning (12-07-2022, zaaknr.
2022176029)
• Koningskwartier/Zuyderkroon Fase 2
in Zevenhuizen: het bouwen van 37
grondgebonden woningen (05-07-2022,
zaaknr. 2022169579)
Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en
omgevingsvergunningen (regulier)
Moerkapelle
• Bredeweg 43 in Moerkapelle: het bouwen
van een woonhuis (13-07-2022, zaaknr.
2022083624)
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Moordrecht
• Boerderijlaan 3 en Middelweg 63
in Moordrecht: het splitsen van een
woonboerderij in twee wooneenheden
(07-07-2022, zaaknr. 2022048510)
• Oost Buurtstraat 12a in Moordrecht: het
realiseren van een aanbouw met berging
(13-07-2022, zaaknr. 2022073214)
• Westeinde 6 in Moordrecht: het plaatsen
van zonnepanelen (08-07-2022, zaaknr.
2022088755)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Hoogendijklaan 9 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het bouwen woning (kavel 22/
IJsselmaere) (19-07-2022, zaaknr.
2022103372)
• Fonteinkruid 5 in Nieuwerkerk aan den IJssel:
het plaatsen van een dakopbouw/ aanbouw op
zolder (08-07-2022, zaaknr. 2022068052)
• Groenendijk 128 in Nieuwerkerk aan den IJssel:
het bouwen van een woonhuis (13-07-2022,
zaaknr. 2022112936)
• Hunze 43 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het
plaatsen van een hekwerk op het bestaande
platte dak (15-07-2022, zaaknr. 2022089708)
• J.S. Bachstraat 14 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak van de woning (11-07-2022,
zaaknr. 2022157355)
• Linge 19 in Nieuwerkerk aan den IJssel: het
renoveren van de tuin (12-07-2022, zaaknr.
2022104221)
• Polderdreef 23 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak en achterdakvlak van de woning
(19-07-2022, zaaknr. 2022166512)
• Zeemanstraat 59 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het vergroten van de woning
(1e en 2e verdieping) (06-07-2022, zaaknr.
2022085126)
Zevenhuizen
• De Wielewaal 35 in Zevenhuizen: het
vervangen van de gevel bij de keuken voor
een serre uitbouw (05-07-2022, zaaknr.
2022083491)
• Knibbelweg 28 in Zevenhuizen: het bouwen van
een woning (fase 8/kavel 10) (07-07-2022,
zaaknr. 2022145462)
• Noordelijke Dwarsweg 90, 90a, 90b en 90c in
Zevenhuizen: het bouwen van vier vrijstaande
woningen met garage (11-07-2022, zaaknr.
2022118050)
• Versailles 59 in Zevenhuizen: het plaatsen van
een erker aan de zijgevel van de woning
(11-07-2022, zaaknr. 2022111567)
• Vlietkade 3 in Zevenhuizen: het vervangen van
dakpannen en plaatsing van een dakramen,
gemeentelijk monument (15-07-2022, zaaknr.
2021323016)
• Wagenmaker 39 a in Zevenhuizen: het plaatsen
van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak
van de woning (13-07-2022, zaaknr.
2022176029)
• Bredeweg achter 180 (kadastraal bekend
onder ZVH02 G 2231) in Zevenhuizen: het
ophogen van percelen (legalisatie)
(07-07-2022, zaaknr. 2022126978)
• Bredeweg nabij 180 (kadastraal bekend onder
ZVH02 G 2187 en 2231) in Zevenhuizen: het
ophogen van percelen (07-07-2022, zaaknr.
2022127006)
Verlenging beslistermijn
Moordrecht
• Boerderijlaan 3 in Moordrecht: het plaatsen
van een brug (08-07-2022, zaaknr.
2022123858)
Nieuwerkerk aan den IJssel
• Hoogendijklaan 9 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het bouwen woning (kavel 22/
IJsselmaere) (13-07-2022, zaaknr.
2022103372)

• Korstmos 11 in Nieuwerkerk aan den IJssel:
het plaatsen van een dakopbouw
(05-07-2022, zaaknr. 2022120351)
• ‘s-Gravenweg 42 in Nieuwerkerk aan den
IJssel: het bouwen van een woning
(13-07-2022, zaaknr. 2022119714)
• Tinbergenpad 7 in Nieuwerkerk aan den IJssel:
het realiseren van een dakopbouw
(12-07-2022, zaaknr. 2022126699)
Zevenhuizen
• Koning Willem-Alexanderlaan 140 in
Zevenhuizen: het plaatsen van een dakkapel
(08-07-2022, zaaknr. 2022118525)
• Molenmaker 33 in Zevenhuizen: het gebruiken
van tuinhuis tbv starten schoonheidssalon
(11-07-2022, zaaknr. 2022132040)
Bekendmaking Wet milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente
heeft de volgende meldingen ontvangen:
• Bergbanket B.V., Nijverheidstraat 8a in
Moerkapelle: uitbreiding met Nijverheidstraat
8a t.b.v. opslag verpakkingsmateriaal
• CrawFish Farm Holland C.V., Kortenoord 63 in
Nieuwerkerk aan den IJssel: het oprichten van
een bedrijf in inkoop en doorverkoop van vis,
rivierkreeft etc
Tegen een melding op grond van artikel 8.40
van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar
indienen of beroep instellen.
Kennisgeving beleidsregel maatwerk
brijnlozingen glastuinbouw 2022-2024
B&W maken bekend dat zij de beleidsregel
maatwerk brijnlozingen glastuinbouw 2022-2024
hebben vastgesteld.
Toelichting
Voor gietwater wordt in de glastuinbouwsector
veelal gebruik gemaakt van hemelwater, zo nodig
aangevuld met grondwater. Dit grondwater
is te zout om direct gebruikt te worden als
gietwater en moet eerst gefilterd worden, waarbij
een ingedikte zoutoplossing achterblijft. Deze
ingedikte zoutoplossing wordt brijn genoemd.
Het lozen van brijn in de bodem is volgens het
Activiteitenbesluit in beginsel niet toegestaan
(artikel 2.2 lid 1 Activiteitenbesluit).
Het college kan bij maatwerkvoorschrift bepalen
dat het lozen van brijn wel is toegestaan,
indien het belang van de bescherming van
het milieu zich daartegen niet verzet. In 2015
is besloten om hiervan gebruik te maken
en destijds heeft de gemeente Zuidplas een
beleidsregel voor brijnlozingen vastgesteld. Nu
deze maatwerkvoorschriften per 1 juli 2022 van
rechtswege aflopen en er vooralsnog onvoldoende
alternatieven blijken te zijn is besloten om de
beleidsregel met 2 jaar te verlengen.
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www.zuidplas.nl/gemeentepagina
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BEZWAAR OP GROND VAN DE ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT
Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen
een verleende vergunning?
Tegen het besluit kunt u op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na de dag van verzending/uitreiking
hiervan een bezwaarschrift indienen bij
het college van B&W, Postbus 100, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en
ondertekend zijn. U kunt ook digitaal bezwaar
maken via www.zuidplas.nl/bezwaar.
Het is niet mogelijk om al een bezwaarschrift
in te dienen tegen een ingediende aanvraag
voor een omgevingsvergunning. Pas wanneer
er een besluit is genomen op de aanvraag
en de vergunning wordt verleend of geweigerd, is bezwaar maken mogelijk.

Inwerkingtreding en inzage
De beleidsregel maatwerk brijnlozingen
glastuinbouw 2022-2024 treedt in werking op
de dag na publicatie en is geldig tot 1-7-2024.
De beleidsregel is te raadplegen www.overheid.
nl, gemeenteblad van de gemeente Zuidplas. Het
vaststellen van deze beleidsregel is een besluit
van algemene strekking en is niet vatbaar voor
bezwaar of beroep.
Kennisgeving ontvangst aanvraag
vrijstelling voorschriften Activiteitenbesluit
Milieubeheer
De ODMH heeft op 14-6-2022 een aanvraag
om vrijstelling van voorschriften uit het
Activiteitenbesluit Milieubeheer ontvangen.
Dit betreft een verlenging van de bestaande
maatwerkvoorschriften voor het lozen van brijn
ter plaatse van de Knibbelweg 17a in Zevenhuizen.
Aanvraagkenmerk 2022148518.
Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens
de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is
beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente
Zuidplas een besluit. Dit gebeurt over het
algemeen binnen acht weken na ontvangst van
de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort
als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn.
De termijn kan eventueel ook één keer worden
verlengd met zes weken.
U kunt nu geen bezwaar maken. Als de
vergunning wordt verleend of geweigerd,
publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat
moment kunt u de documenten met informatie
over het besluit bekijken en bezwaar maken.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met het Team Vergunningen milieu, via
info@odmh.nl of telnr 088-54 50 000.

06 51 96 46 99

G E M E E N T E N I E U W S
Kennisgeving besluit vaststellen
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
milieubeheer
Op 20-7-2022 heeft ODMH namens de gemeente
Zuidplas een ontheffing verleend om de bestaande
(gewijzigde) maatwerkvoorschriften te verlengen.
De ontheffing heeft betrekking op het lozen van
brijn ter plaatse van:
• Oogstpad 9 in Moerkapelle, procedurekenmerk
2022132224.
• Bredeweg 36 in Moerkapelle,
procedurekenmerk 2022148533.
• Bredeweg 62 in Moerkapelle,
procedurekenmerk 2022149434.
• Van Hasseltweg 24 in Moerkapelle,
procedurekenmerk 2022147825.
• Industriestraat 18 in Moerkapelle,
procedurekenmerk 2022151783.
• Oosteinde 21 in Moordrecht,
procedurekenmerk 2022154831.
• 1e Tochtweg 31a in Nieuwerkerk aan den
IJssel, procedurekenmerk 2022148506.
• 1e Tochtweg 34 in Nieuwerkerk aan den IJssel,
procedurekenmerk 2022148001.
• 1e Tochtweg 72 Nieuwerkerk aan den IJssel,
procedurekenmerk 2022148032.
• 2e Tochtweg 54a in Nieuwerkerk aan den
IJssel, procedurekenmerk 2022150947.
• 2e Tochtweg 98 in Nieuwerkerk aan den IJssel,
procedurekenmerk 2022132211.
• Oosteinde 21 in Moordrecht,
procedurekenmerk 2022154831.
• Knibbelweg 9C Zevenhuizen, procedurekenmerk
2022141671.
• Knibbelweg 9d in Zevenhuizen,
procedurekenmerk 2022147924.
• Knibbelweg 20b in Zevenhuizen,
procedurekenmerk 2022148702.
• Knibbelweg 42 in Zevenhuizen,
procedurekenmerk 2022161327.
• Knibbelweg 62 in Zevenhuizen,
procedurekenmerk 2022148013.

• Jan Hendrikspad 2 in Zevenhuizen,
procedurekenmerk 2022132201.
• Jan Hendrikspad 4 in Zevenhuizen,
procedurekenmerk 2022154552.
• Zuidplasweg 23 in Zevenhuizen,
procedurekenmerk 2022148511.
Op 21-7-2022 heeft ODMH namens de gemeente
Zuidplas een ontheffing verleend om de
bestaande maatwerkvoorschriften te verlengen.
De ontheffing heeft betrekking op het lozen van
brijn ter plaatse van:
• Jan Hendrikspad 6 Zevenhuizen,
procedurekenmerk 2022127896.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het
besluit en de daarbij behorende stukken kunnen
op afspraak worden ingezien bij de gemeente
Zuidplas.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een
bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente
Zuidplas. De termijn voor het indienen van een
bedraagt 6 weken. Het besluit blijft ook bij het
indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.
Het bezwaarschrift kan per post worden
gestuurd naar College van B&W van Zuidplas,
t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus
100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Het
bezwaarschrift kan ook worden ingediend via
de website van de gemeente: www.zuidplas.nl/
bezwaar-maken. Daarvoor is een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en
bevat ten minste naam en adres, de dagtekening,
een omschrijving en kenmerk van dit besluit en de
motivering van de bezwaren. Verder verzoeken wij
een kopie van het bestreden besluit mee te sturen
en telnr en e-mailadres te vermelden.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is kan de

voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden
verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Een verzoek om voorlopige voorziening moet
worden ondertekend en moet tenminste uw naam
en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het verzoek bevatten.
Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden
besluit mee te sturen en aan te geven op welk
telnr en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan
alleen een verzoek om een voorlopige voorziening
worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.
Een voorlopige voorziening kan ook digitaal
worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische
handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met het Team Vergunningen milieu via info@
odmh.nl of tel: 088-54 50 000.
Geheimhouding verstrekking
persoonsgegevens
De basisregistratie personen (BRP) is de
officiële benaming voor de Nederlandse
bevolkingsadministratie. Hierin zijn onder andere
uw adresgegevens, gegevens over een eventueel
huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw
nationaliteit, ouders en kinderen opgenomen.
Uw gegevens worden veelal automatisch verstrekt
aan overheidsinstellingen en derden maar nooit
aan particulieren of commerciële instellingen
tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
U kunt de gemeente vragen een aantekening
geheimhouding verstrekking persoonsgegevens te
plaatsen op uw persoonsgegevens.
Verplichte verstrekking
Het is wettelijk niet mogelijk om geheimhouding
verstrekking persoonsgegevens te vragen
voor verstrekkingen aan instellingen van de
overheid en bepaalde derden die aangewezen
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zijn door de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijkrelaties zoals pensioenfondsen of
stichtingen die zich met bevolkingsonderzoek
bezighouden. Een uitzondering hierop is de
Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie
(SILA). Indien u geheimhouding verstrekking
persoonsgegevens heeft, dan wordt een verzoek
van de SILA altijd afgewezen.
Geheimhouding mogelijk
In enkele gevallen kunnen ook andere instanties
gegevens uit de basisregistratie personen
opvragen. Het gaat hierbij om verstrekkingen
aan derden die werkzaamheden verrichten
met een gewichtig maatschappelijk belang voor
de gemeente Zuidplas. Dit zijn bijvoorbeeld
instellingen voor maatschappelijk werk,
sportverenigingen en de ouderenadviseur. Indien
u een aantekening geheimhouding verstrekking
persoonsgegevens heeft, dan wordt een verzoek
van deze organisaties of instellingen afgewezen.
Verstrekking aan derden vanwege wettelijke
bepalingen
Sommige instanties of personen hebben
voor de uitvoering van wettelijke taken juiste
persoonsgegevens nodig. Denk bijvoorbeeld
aan advocaten, die voor het voeren van een
gerechtelijke procedure persoonsgegevens nodig
hebben.
Heeft u om geheimhouding verstrekking
persoonsgegevens gevraagd? Dan kan de
gemeente toch besluiten om uw gegevens te
verstrekken, maar vraagt u dan vooraf om uw
mening. De gemeente maakt een afweging tussen
uw belang en het belang van de aanvrager.
Verzoek tot geheimhouding indienen
U kunt een verzoek indienen om aan derden
geen gegevens uit de basisregistratie
personen te verstrekken via www.zuidplas.nl/
geheimhouden-persoonsgegevens.

Autisme: ”Er speelt zoveel vanbinnen, mensen hebben daar geen weet van”
“Als je geen rolmodel hebt, kun je dat zelf worden.” Deze quote is voor Robin Toscani (29) een passend levensmotto.
Zijn autisme en epileptische aanvallen houden hem niet tegen heel mooie dingen te bereiken. In gesprek met de
oprichter van het Auticafé in ’t Blok.
‘Hé Toscani!’ Opgewekt wordt Robin begroet door een
jongerenwerker van Stichting ZO! in jongerencentrum
’t Blok, waar we het interview doen. Robin voelt zich
thuis op deze plek in Nieuwerkerk aan den IJssel waar
het bijzondere café is begonnen. Een plek waar jongeren
zichzelf kunnen zijn, zonder dat ze overprikkeld worden
zoals in een normaal café vaak het geval is.
“Zo’n plek was nodig. Dat merkte ik zelf heel goed. Pas rond
mijn vijftiende kreeg ik de diagnose autisme. Mijn ouders en
Ik liep tegen vele muren aan en wisten niet zo goed wat wij
moesten doen. Ik kwam terecht bij grote zorgorganisaties,
waar ik mij alleen maar een nummer voelde. Goed
voorbeeld is de soos, avonden die door mijn zorgaanbieder
werd aanbevolen om meer sociale activiteiten bij te wonen.
Daar werd er alleen maar geknutseld of bordspellen
gespeeld. Ik was 17, en dit viel niet in mijn leefstijl. Omdat
ik een lichte vorm van autisme heb, wisten ze niet goed wat
ze met mij aan moesten. Ik kreeg huiswerkhulp, maar dit
ging zo goed, dat de begeleidster maar met mij pim pam
pet ging spelen om de tijd te vullen.
Om wel een activiteit in Zuidplas te hebben, die aansloot op
zijn wensen begon Robin met een leeftijdsgenoot Yoeri de
Bree het Auticafé. Vanaf de eerste keer was het café goed
gevuld en zeker dankzij interessante gastsprekers als Hugo
Borst bleef het café ook vernieuwend. “De rode draad is
een veilige omgeving en jezelf kunnen zijn. Ieder persoon
met een beperking heeft verborgen talenten. Benadruk dat
eens. Veel te vaak krijgen we horen wat we niet kunnen. Of
word je behandeld alsof je niets kan. Als mensen mij leren
kennen als Robin, ben ik Robin. Maar als ze dan opeens
horen van mijn autisme, heb ik opeens een stempeltje. Dan
ben ik geen Robin meer, maar een autist.

Gaan ze me vertroetelen. Dat heb ik helemaal niet nodig.
Natuurlijk heb ik wel extra begeleiding nodig, ook vanwege
mijn epileptische aanvallen, maar verder wil ik zoveel
mogelijk op eigen benen staan.”
Mede door een tijdelijke verhuizing naar Rotterdam - “in
Zuidplas is er voor jongeren en ouderen met een lichte
vorm van autisme geen organisatie die begeleid wonen
aanbied” - heeft hij twee jaar geleden het stokje van het
Auticafé overgedragen. De opzet is verder niet veranderd.
Het is een plek waar je verhalen kan delen, je veilig voelt en
waar de muziek iets minder hard gedraaid wordt, Dus net
zoals bij het uitgaan, maar dan met minder prikkels,
Robin weet ondertussen goed met zijn autisme om te gaan.
En hij blijft nieuwe dingen proberen. Sinds vijf jaar is hij
werkzaam bij Rijkwaterstaat, hij gaat prima in z’n uppie
op vakantie en was voorzitter van een stembureau bij de
vorige verkiezingen. Maar hij kent zijn beperkingen en
herkent de gevaren.
”Als ik een goede dag heb, kan ik heel veel hebben. Als ik
een slechte dag heb, neem ik soms zelfs mijn medicijnen
niet. Of kan ik dagenlang de afwas laten staan, omdat het
te veel moeite kost en ik overprikkeld ben. Veel mensen
en organisaties zien de situatie of zwart of wit, terwijl er
zoals bij mij heel veel grijs tussen zit. Veel mensen denken
bij autisme aan de film Rain Man, maar meestal is het
voor anderen niet zichtbaar. Hoe vol mijn emmer zit, ziet
niemand. Als ik een zware woensdag heb gehad, kan ik
donderdag gewoon niet werken. Dan zijn er te veel prikkels
geweest. Niet iedereen snapt dat. Ze kijken je aan: ‘Je bent
toch niet gehandicapt’? Maar er speelt zoveel vanbinnen,
mensen hebben daar geen weet van.”

Het Auticafé vindt plaats in jongerencentrum ’t Blok, elke
tweede dinsdag van de maand, vanaf 19.30 uur. Woon je
in de Zuidplas of omgeving, heb je een vorm van normaal
tot hoger functionerend autisme, ADHD, of ben je heel
erg onzeker, dan is deze avond iets voor jou! Ook als je
te maken hebt met autisme, ben je deze avond natuurlijk
van harte welkom. Het Auticafé staat voor uitgaan in
een omgeving waar jij je thuis kunt voelen, anderen kunt
ontmoeten en vrienden vinden. Maar ook informatie van
sprekers over uiteenlopende onderwerpen die met autisme
te maken hebben. Entree is gratis.
Lees ook de andere verhalen op www.stzo.nl/allemaalwat

