
 

 
Uitkomsten ‘Doetinchem zonder Drempels (6 juli 2016)’ 
 
Als belangrijkste punten qua urgentie en prioriteiten zijn tijdens de bijeenkomst 
“Doetinchem zonder Drempels – iedereen doet mee” (6 juli 2016) genoemd: 
 
Acceptatie (geaccepteerd worden zoals je bent) 
Bewustwording (bewust worden en zijn van de belemmeringen waarmee zij met een 
beperking of chronische ziekte(n) in het dagelijks leven geconfronteerd worden) 
Attitude- en gedragsverandering  
 
Mobiliteit (is van wezenlijk belang om mee te kunnen - blijven - doen) 
 
Communicatie (inhoudelijk en de wijze waarop; meer en beter afgestemd voor wie het 
betreft; dat geldt zeker ook voor het bereiken van jongeren met een beperking of 
chronische ziekte) 
 
Buddy/maatje (er is behoefte aan persoonlijke ondersteuning) 
 
Recreatie & Sport (zowel fysiek de toegankelijkheid verbeteren, als ook meer inzetten 
op het verbeteren van de wijze waarop met mensen met een beperking of chronische 
wordt omgegaan) 
 
GGZ-beperking (uitsluiting van mensen met een beperking die GGZ-gerelateerd is) 
 
Pak (fysieke) knelpunten aan, en tref (aanvullende) voorzieningen 
Voor: (Bestaande ) gebouwen en voorzieningen; openbare ruimten en gemeentelijke 
infrastructuur; verkeer en vervoer; horeca, sport en recreatie; zorg en ondersteuning; 
onderwijs en arbeid; overheidsinformatie/website. 
 
Tips 
Betrek beter jongeren erbij (social media, kleinere groepen, laagdrempelig) 
Maak meer, en beter gebruik van contrastkleuren (openbare ruimte, gebouwen) 
Biedt (meer) deelopleidingen aan (dagopleidingen vaak te belastend) 
Meer openbare toiletten (met universele sleutel te openen – neem voorbeeld aan 
Duitsland) 
Zet GGZ meer wijkgericht in  
Bij- en nascholing uitvoerders (aandacht voor het toepassen richtlijnen van 
toegankelijkheid) 
Meer sociale buddy’s  
Verruiming van het maximaal aantal vergoede km’s met Valys taxivervoer  
Onafhankelijke ondersteuners (ervaringsdeskundigen) 
Digitale informatie is knelpunt voor mensen die moeilijk kunnen lezen of laaggeletterd 
zijn 
Meer ervaringsdeskundigen bij o.m. Zorgplein (centraal: inlevingsvermogen), maar ook 
bij bijvoorbeeld bedrijven; check bij de cliënten en ervaringsdeskundigen of de 
informatie begrepen wordt 
Handhaving van regelgeving (voor gebruik terrassen en reclame in openbare ruimte 
door ondernemers) 
 
Complimenten 
C&A/Borghuis/Bioscoop Vue Doetinchem/’t Brewinc/De Kroon (horeca)/Groeskamp 
(horeca)/Café Jansen(horeca)/Amphion/Graafschap College (begeleiding)/ 
Gruitpoort/Spindo/sportpark Zuid GSV/Slingeland Ziekenhuis/gemeente Doetinchem 
(meldpunt onderhoud, afd. BUHA– aantal knelpunten bij station opgelost, aantal 



 

 

fietspaden in de wijk zijn goed bestraat en zijn gelijk met voetpaden – bevalt erg goed; 
regiotaxi; NS (treinassistentie, begeleiders gratis) 


