
Opbrengst opiniërende raad over Agenda toegankelijkheid d.d. 17-11-2016 

 

Opbrengst en inzichten van de avond: 

 Raadsleden weer meegenomen in het proces tot nu toe  

 Raadsleden zijn meegenomen in het verschil tussen fysieke toegankelijkheid en inclusie 

 Raadsleden zijn meegenomen in een aantal dilemma’s rond toegankelijkheid en inclusie 

 Open gesprek. Onderwerp van veel kanten, perspectieven en rollen bekeken en besproken, geen 

“politieke discussie”. Daardoor: 

 Meer inzicht in de verschillende aspecten van het vraagstuk van toegankelijkheid en inclusie. 

 Het blijkt eenvoudiger om over fysieke toegankelijkheid te spreken en een mening te vormen dan 

over inclusie. 

Opbrengst en inzichten voor het vervolgproces: 

 Houd het praktisch, concreet en uitvoerbaar.  

Er lijkt geen behoefte aan een visie of principiële inkadering van wat wel en niet onder 

toegankelijkheid valt. Er is wel behoefte aan een concrete “doe-lijst met planning” van de aanpak 

van knelpunten. In het benoemen van concrete knelpunten zal moeten blijken waar de grens 

wordt getrokken wat nog wel wenselijk is om aan te pakken en wat men “te ver vindt gaan”. 

 Breng in beeld welke (fysieke) knelpunten al zijn aangepakt en welke nog bestaan. 

Men wil zich graag een beeld vormen, of “we al op de goede weg zijn” 

 Begin bij fysieke de toegankelijkheid.  

De fysieke knelpunten en de gemeentelijke dienstverlening moeten als eerste worden aangepakt. 

Dat is concreet, tastbaar en in te plannen. 

 Geef als gemeente het goede voorbeeld.  

 Het creëren van meer bewustwording van de noodzaak tot een andere c.q. normale omgang met 

mensen met een beperking is maar in beperkte mate een taak van de gemeente. Ook hiervoor 

concrete acties opnemen in de “doe-lijst met planning”. Interessante suggesties:  

o organiseer voor relevante doelgroepen (bijv. ondernemers en scholieren) een 

“ervaringsdag” waarbij zij ervaren wat het betekent om een beperking te hebben. 

o Kijk of scholen aandacht kunnen besteden aan dit onderwerp.  

 Voor het belonen van goed gedrag lijkt meer draagvlak dan voor strengere regelgeving. 

Bijvoorbeeld door stickers uit te delen en een app waaruit blijkt welke ondernemers gastvrij zijn 

voor mensen met een beperking (of door de verkiezing van de meest toegankelijke of inclusieve 

ondernemer (in verschillende categorieën). 

 Maak het thema toegankelijkheid onderdeel van het aanvalsplan binnenstad. 


