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Betreft: advies betreffende nota “De Doetinchemse Toegankelijkheid”.  

 
 

Geacht college, 
 

Naar aanleiding van uw verzoek tot advisering betreffende de “De Doetinchemse Toegankelijkheid” brengen wij 
graag ons advies uit. 
 

In de gemeenteraad is op 18 februari jl. een raadsbrede motie betreffende dit punt aangenomen. Op 2 juni jl. 
volgde een raadsmededeling vanuit B&W waarin u uw plannen aangeeft en op welke wijze u vorm gaat geven aan 

het proces om de motie uitvoerbaar te maken. 
 

De Sociale Raad wil hieraan graag haar steentje bijdragen. Op onze vergadering van 14 juli jl. is dit onderwerp 
uitvoerig besproken in aanwezigheid van uw verantwoordelijke beleidsmedewerker.  

 
Belangrijkst aandachtspunt voor ons is dat er een duidelijke nadruk moet worden gelegd op de omslag in denken 

en omgaan met alle vormen van beperkingen in het meedoen.  
Het gaat vaak om de handelingsverlegenheid van mensen zonder beperking in het omgaan met mensen met alle 

mogelijke vormen van beperkingen. Dit wordt omschreven als een inclusieve samenleving en dat zit besloten in 
het uitgangpunt van het Doetinchemse beleid vanuit DDK3.  

 
Allerlei fysieke maatregelen, die zeker noodzakelijk zijn, zijn eerder een begin en opstap dan het eindpunt. 

Wij zien dat ook terug in uw raadsmededeling waarbij u als eerste ‘inclusie’ noemt.  
 
In de punten realiseerbaarheid en urgentie zit tegelijkertijd de beperking. Om het concreet te maken: 

 De gemeente zou in overleg met de middenstand middels stickers kunnen aan geven waar de 
toegankelijkheid goed geregeld is. (Geen drempels, brede gangpaden in winkels, invalidetoilet, aanpassingen voor 

slechtzienden etc.). Het uitgangspunt belonen werkt beter dan dwang. 
 Ervaringsdeskundigen op brede schaal inzetten bij zowel de ontwikkeling van plannen, als bij het aspect 

inclusieve samenleving, samenwerking zoeken met scholen om ervaring op te doen. Denk hierbij niet alleen 
aan fysieke toegankelijkheid, maar ook aan de toegankelijkheid van het werkplein voor bijvoorbeeld GGZ-

cliënten. 
 Opzetten van meedenk, meelees, meedoen groepen van ervaringsdeskundigen. Bijzondere aandacht is hierbij 

nodig omdat het hierbij óók gaat om te kunnen meedoen met de digitale wereld, de “leeswereld”. 
 Aansluiting zoeken bij al bestaande initiatieven, zoals de week van de toegankelijkheid. 

 Voor specifieke groepen het “meedoen arrangement” toegankelijker maken, dan wel specifieke activiteiten 
toevoegen die van belang zijn voor deze groepen. 

 
Voorts is er al een inventarisatie van ideeën/maatregelen vanuit de bijeenkomst: “Doetinchem zonder drempels” 

beschikbaar (bijeenkomst van 6 juli jl.). 
 
Vanuit de Sociale Raad wordt er nogmaals op gewezen dat juist op dit gebied er in het verleden al veel 

initiatieven geweest zijn maar die blijven veelal in het stadium van de goede bedoelingen steken. Wij dringen 
daarom ook aan op een brede en praktische aanpak waarbij de doelen transparant zijn en niet vrijblijvend. 

 
Hopend zo onze bijdrage geleverd te hebben aan dit belangrijke maatschappelijke onderwerp, 

 
Namens de Sociale Raad  

Leen van der Heiden 
 

 
Onafhankelijk Voorzitter Sociale Raad  

mailto:socialeraad@doetinchem.nl
http://www.doetinchem.nl/socialeraad

