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1. Inleiding

1.1 Wat er aan vooraf is gegaan
Op 18 februari 2016 heeft de raad unaniem een motie over het opstellen van een plan van 
aanpak voor de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid aangenomen. Dit naar aanleiding 
van de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap1. 
Hieraan is gevolg gegeven door op 6 juli 2016 bijeenkomsten voor onze inwoners met 
een beperking en chronisch zieken en hun belangenorganisaties te organiseren. Deze 
bijeenkomsten (met de titel ‘Doetinchem zonder Drempels – iedereen doet mee’) leverde 
een inventarisatie op van diverse knelpunten. Daarnaast zijn ook goede praktijkvoorbeelden, 
oplossingen en tips genoemd. Deze inventarisatie is op 14 juli 2016 gedeeld met de Sociale 
Raad. Het belangrijkste aandachtspunt voor de Sociale Raad is dat er duidelijk nadruk moet 
worden gelegd op de omslag in denken en omgaan met alle vormen van beperkingen in 
het meedoen. Het gaat vaak namelijk om de handelingsverlegenheid van mensen zonder 
beperking in het omgaan met mensen met alle mogelijke vormen van beperkingen. Ze zijn 
laaggeletterd, slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking 
of een psychische of psychiatrische aandoening. Voor de raad is er een opiniërende/
informatieve raadsbijeenkomst gehouden op 17 november 2016. Tijdens die bijeenkomst 
is aan de hand van praktijkvoorbeelden/casussen opiniërend over toegankelijkheid in brede 
zin gesproken. Het resulteerde vervolgens in de zienswijze van elke raadsfractie in de 
meningsvormende raad van 22 december 2016. 

1.2 Leeswijzer
Hoofdstuk twee bevat de essentiële bouwstenen om samen aan de slag te gaan voor 
deze uitvoeringsagenda. De keuze van deze bouwstenen stoelt op de uitkomsten van 
het hierboven genoemde proces. In hoofdstuk drie ziet u per thema de daadwerkelijke 
uitvoeringsagenda met maatregelen en acties. De voorlaatste paragraaf van dit hoofdstuk 
bevat een resumé van deze maatregelen/acties in tabellen (inclusief het uitvoeringsjaar en 
informatie over de uitvoering: de trekker en het budget). De laatste paragraaf van hoofdstuk 
drie is de financiële paragraaf. Tot slot, gaat hoofdstuk vier in op de verdere organisatie van 
het proces.

1 Het Verdrag regelt dat iedereen, met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.
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2. Samen aan de slag  
 voor de uitvoeringsagenda

In dit hoofdstuk worden de essentiële bouwstenen benoemd om samen aan de slag te 
gaan voor deze uitvoeringsagenda. Met het uiteindelijke doel te komen tot een inclusieve 
Doetinchemse samenleving. Waar in iedereen zich geaccepteerd voelt, waar in iedereen er 
toe doet en meedoet. 

2.1 'Niets over ons, zonder ons'
Het uitgangspunt als het gaat om mensen met een beperking mee te laten doen is het 
credo: ‘Niets over ons, zonder ons’. En dat begint al bij de planontwikkeling. Diverse 
landelijke belangenverenigingen voor mensen met een beperking en Disability Studies geven 
gerichte adviezen hoe je goed en gelijkwaardig samenwerkt.

2.2 Bewust worden en gedrag veranderen
Het gaat om de omslag in denken en omgaan met alle vormen van beperkingen in het 
meedoen. Het roer moet om, als het hierom gaat. Het gaat volgens de Sociale Raad vaak 
om de handelingsverlegenheid van mensen zonder beperking in het omgaan met mensen 
met alle mogelijke vormen van beperking. De Sociale Raad geeft dit in zijn advies van 
9 augustus 2016 als belangrijkste aandachtpunt mee. Ook vele raadsfracties benoemen 
expliciet het inzetten op het bewustwordingsproces en gedragsverandering. Dit vraagt van 
ons allen een lange adem, Het is een gegeven dat dit zeer lastige en complexe opgaven 
zijn, die je niet alleen oplost met fysieke maatregelen en voorzieningen. Hierop zal op 
verschillende wijzen in de loop der jaren ingezet moeten worden. Het ministerie van VWS 
startte dit jaar met de campagne ‘Meedoen met een handicap’. Deze campagne roept ons 
op het eens vanuit het perspectief van iemand met een handicap te bekijken.

2.3 'Gemeente Doetinchem, geef het goede voorbeeld'
Vanuit diverse wet- en regelgeving hebben gemeenten een verantwoordelijkheid rondom 
toegankelijkheid, en volwaardig en gelijkwaardig meedoen in onze samenleving. Iedereen 
doet mee is ook het uitgangspunt van ons beleid vanuit de Doetinchemse Keuze. 
Hierin hebben wij dan ook naar de gehele samenleving toe een voorbeeldfunctie te 
vervullen. En op basis van de vele zienswijzen van de raadsfracties ook min of meer een 
ambassadeursfunctie van het gedachtengoed van het hierboven genoemde VN-verdrag. 
Niet door te dwingen, maar door te stimuleren.



2.4 Niet dwingen, maar stimuleren
Door als gemeente Doetinchem het goede voorbeeld te geven en voortouw te nemen, en 
hierover veelvuldig en effectief te communiceren stimuleer je indirect ook het bedrijfsleven/
werkgevers, het MKB, het maatschappelijk middenveld, etc. Daarnaast kan meer gericht 
ingezet worden op het stimuleren van (fysieke) toegankelijkheid. Maar ook op het kunnen 
participeren en geaccepteerd voelen. In economische opzicht levert gastvrijheid ook een 
positieve spin-off op. 

2.5 Keulen en Aken zijn ook niet op 1 dag gebouwd
Het VN-verdrag beoogt een geleidelijke, maar progressieve totstandkoming van een 
toegankelijke en inclusieve samenleving. Het is niet realistisch (praktisch en financieel) om 
ervan uit te gaan dat alles in één keer aan te pakken is.  

2.6 Niet vrijblijvend
Een geleidelijke aanpak is dus mogelijk, maar het is niet vrijblijvend om invulling te geven 
aan dit VN-verdrag. Dat wordt niet alleen bepaald door dit verdrag, maar ook door wet- 
en regelgeving (in het algemeen: Wgbh/cz2), de al eerder genoemde motie, het advies van 
de Sociale Raad en het serieus nemen van de knelpunteninventarisatie van de bijeenkomst 
Doetinchem zonder Drempels. 

2.7 Laaghangend fruit
Veel maatregelen kosten niets of weinig, maar zijn wel snel en makkelijk te realiseren. 
Deze maatregelen zullen dan ook als eerste uitgevoerd worden. 

2.8 Sluit aan bij het reguliere en neem toegankelijkheid standaard mee
Het is zaak om zoveel mogelijk en standaard aan te sluiten bij:
- verschillende domeinen (Sociaal, Fysiek en Economisch),
- reguliere werkzaamheden,
- bestaande voorzieningen en activiteiten,
- huidige en in ontwikkeling zijnde beleids- en uitvoeringsplannen en –agenda’s,
- initiatieven en ontwikkelingen 
- mogelijkheden om sturing te geven aan opdrachtnemers, vanuit onze rol als 
 opdrachtgever (OGON)

2 Wgbh/cz: Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
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3.  Uitvoeringsagenda 

In dit hoofdstuk worden (meer) concrete uitvoeringsaspecten benoemd. In de voorlaatste 
paragraaf ziet u  deze uitvoeringsmaatregelen in tabellen (inclusief het uitvoeringsjaar en 
informatie over de uitvoering: de trekker en het budget). De laatste paragraaf gaat over 
de financiën voor maatregelen waarvoor vanuit de reguliere begroting geen middelen zijn. 
Hiervoor zal een aanmelding worden gedaan bij de voorjaarsnota 2017.

3.1 Ervaringsdeskundigen 
Hieronder treft u de centrale maatregel/actie aan om ervaringsdeskundigen bij de uitvoering 
van deze agenda te betrekken. Het gaat daarbij niet alleen om (de leden van cliëntgroepen 
van) de Sociale Raad. Maar ook om andere inwoners van onze gemeente met een beperking 
en/of chronische ziekte.

Maatregelen/acties:

3.1.1  Onze inwoners met een beperking/chronische ziekte betrekken bij meedenk-, 
 meelees-, meedoengroepen.

3.2  Het roer om 
Het roer om is de metafoor voor het realiseren van de noodzakelijke omslag in denken 
en omgaan met alle vormen van beperkingen in het meedoen. Het ligt daarbij voor de hand 
om daarbij ook aan te sluiten bij de landelijke (informatie- en bewustwording)campagne van 
VWS.

Maatregelen/acties:

3.2.1  Ontwikkel en voer uit een bewustwordingscampagne in de gemeentelijke organisatie.
3.2.2  Zet in op bewustwording: bij onze inwoners, en in onze samenleving 
3.2.3  Ontwikkel en reik uit: de Doetinchemse Toegankelijkheidsprijs.
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3.3 Informeren en Communiceren
Begrijpelijk en daarmee duidelijk informeren en communiceren vraagt veel van de ontvanger 
en van de zender. Zeker als de ontvanger een beperking heeft die het moeilijk(er) maakt de 
informatie goed tot zich te nemen, te verwerken en hierop te reageren.

Maatregelen/acties:

3.3.1 Zet veel meer - dan tot nu toe - in op begrijpelijke correspondentie 
 (waaronder brieven). Onder meer door extra inzet taalcoaches, cursussen B1, 
 meeleeservaringsdeskundigen voor (standaard)correspondentie. 
3.3.2 Afdeling Zorgplein zet in op begrijpelijke correspondentie (waaronder folders en 
 flyers).
3.3.3 Bestrijding van laaggeletterdheid en taalachterstand (Taalakkoord Doetinchem 
 West-Achterhoek)
3.3.4 Het ontwikkelen van een nieuw ontwerp van de website (www.doetinchem.nl) 
 van de gemeente Doetinchem (samen met een ‘brede’ vertegenwoordiging van onze 
 inwoners). 
3.3.5 De voorleesfunctie van de gemeentelijke website operationaliseren.
3.3.6  Onze formulieren zo aanbieden dat de voorleesfunctie te gebruiken is.
3.3.7 Doorvoeren van een beter leesbare lettertype in onze schriftelijke communicatie 
 (in alle documenten en brieven: zowel digitaal als papier).

3.4 Fysieke toegankelijkheid 
Hierbij gaat het om de fysieke toegankelijkheid tot openbare gebouwen en voorzieningen, 
openbaar vervoer, openbare ruimten, als ook de fysieke toegankelijkheid in al deze ruimten 
en voorzieningen.

Maatregelen/acties:

3.4.1 Onderzoek de mogelijkheden voor routebelijning naar en in het stadhuis. Hiermee 
 zijn de door de Sociale Raad gevraagde aanpassingen voor de toegankelijkheid van het 
 stadhuis bijna allemaal  gerealiseerd.
3.4.2 Inventariseer en los zo mogelijk op de knelpunten rondom de toegankelijkheid van 
 Zorgplein en BUHA BV (Havenstraat).
3.4.3 De fysieke toegankelijkheid tot en in de gemeentelijke sportaccommodaties 
 (gymzalen en sporthallen) is op orde. Op verzoek van de Stichting Exploitatie 
 De Pol Gaanderen zijn wij in overleg over het optimaliseren van toegankelijkheid 
 tot de centrale hal in Sport- en Cultuur Centrum De Pol. Hiermee wordt ook een 
 energielek aangepakt.
3.4.4 Het consequent handhaven van de toegankelijkheid van de openbare ruimte in 
 binnenstad Doetinchem zal besproken worden met afdeling Handhaving van BUHA 
 BV. 
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3.4.5 Onderzoek naar gevolgen van het amendement voor 100% toegankelijke stem-
 lokalen. Dit amendement is door de Tweede kamer aanvaard en in het door de 
 Eerste Kamer aanvaarde wetsvoorstel over de uitvoering van het VN-gehandicapten
 verdrag opgenomen.
3.4.6 Bij nieuw- en verbouw van openbare gebouwen en bij nieuw (her)ontwerp in de 
 openbare ruimte zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met onze inwoners 
 met een beperking.
3.4.7 De restaurants en winkels die deelnemen aan de toiletactie (als alternatief openbaar 
 toilet) in de binnenstad duidelijk vermelden op onze gemeentelijke website.
3.4.8 Nagaan of deze restaurants en winkels toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. 
 Daarnaast ook nagaan of de toiletten in deze gelegenheden rolstoeltoegankelijk zijn. 
 Vervolgens dit ook vermelden op de gemeentelijke website en stimuleren dat onder
 nemers dat in eigen (media)communicatie opnemen.
3.4.9 Onderzoek naar financieringsmogelijkheden voor een toilet bij kinderboerderij 
 Kokiezier3 dat ook te gebruiken is voor rolstoelgebruikers.
3.4.10 Extra inzet op overlast van overhangend groen en plaatsing containers op 
 voetgangerspaden.
3.4.11 Reconstructie Terborgseweg (van Ov-station naar centrum): van ontwerp tot 
 uitvoering
3.4.12 Het beoordelen en oppakken van knelpunten die genoemd zijn in de bijeenkomst 
 Doetinchem zonder Drempels (6 juli 2016) die makkelijk, snel en tegen geringe 
 kosten op te lossen zijn. Zoals: 
 - Fietspad van stad naar wijk de Huet: bruggetje en bochten in het donker moeilijk 
  te zien,
 - Van Kennedylaan naar Van Hogendorplaan ligt een vierkant blok in de straat 
  (dit wordt niet aangegeven),
 - Het plaatsen van een bankje bij de fietspad langs de IJssel (via Liemersweg) - 
  'mooi uitzicht',
 - Het ontbreken van witte belijning (in het midden en de stoeprand) in de fietstunnel 
  eind Dichterseweg (richting Liemersweg).

3.5 Dienstverlening
Het optimaliseren van de toegankelijkheid raakt natuurlijk direct de dienstverlening van 
bedrijven, overheden en instellingen. Niet alleen van onderwijsinstellingen, werkgevers, 
aanbieders van woningen en openbaarvervoersbedrijven. Maar door het toevoegen van het 
terrein goederen en diensten aan de Wgbh/cz raakt het ook de dienstverlening van onder 
andere horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. 
Zij zijn verplicht4 om doeltreffende aanpassingen te doen voor mensen met een beperking 

3   Vanaf dinsdag 31 januari 2017 werkt een groep mensen met een beperking iedere dinsdag met onder-
 steuning van Estinea bij Kokiezier
4   Hiertoe zijn aanbieders niet verplicht indien de ‘doeltreffende aanpassingen’ een ‘onevenredige belasting’ 
 vormen.
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en hulphonden toe te laten. Voorbeelden van aanpassingen zijn het plaatsen van een loop-
plank of het voorlezen van de menukaart. Dit geldt ook voor de via internet aangeboden 
diensten. Dat betekent dat iemand met een handicap bij een aanbieder kan vragen om een 
aanpassing voor  zijn specifieke (i.p.v. individuele) situatie en dat die aanpassing moet wor-
den geboden. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen in de toegang tot 
goederen en diensten, kunnen zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens. 
De regering is bezig een Algemene Maatregel van Bestuur op te stellen waarin regels komen 
over geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid.

Maatregelen/acties (zie ook bij informeren en communiceren):

3.5.1 Consulenten Zorgplein zullen nog meer – in samenwerking met Buurtplein BV - 
 structureel aandacht hebben voor nazorg aan mensen die (langdurige) ondersteuning 
 krijgen. Hiervoor loopt  een project Nazorg om dit structureel in de werkwijze in te 
 bedden.
3.5.2  Gemeentewinkel doet een proef met een ringleiding op enkele plekken in de centrale 
 hal.
3.5.3  Gemeentewinkel5  checkt de wijze van communicatie over de fysieke toegankelijkheid 
 en de dienstverlening.
3.5.4 Gemeentewinkel traint haar medewerkers in de frontoffice in het herkennen en het 
 omgaan met mensen met dementie. 
3.5.5 Binnen het werkveld (werkcafé/schoonmaak) van Facilitair van de gemeente is het 
 werk zo georganiseerd dat er mogelijkheden zijn om mensen met een (verstandelijke) 
 beperking ook te laten deelnemen aan het arbeidsproces. Hierop zal blijvend worden 
 ingezet.
3.5.6  Wijkbedrijf (van BUHA BV) kent een werkmethode waarbij vakmannen daadwerkelijk 
 samenwerken 

5 Bewustwording Alle medewerkers van Gemeentewinkel worden meerdere keren per jaar getraind in het 
omgaan met diverse klanten. Ook in de werkoverleggen komt het thema van toegankelijkheid regelmatig voor. 
Gemeentewinkel heeft aan de receptie te maken met klanten met een lichamelijke of geestelijke beperking. 
Er wordt gezamenlijk besproken hoe hiermee om te gaan. De medewerkers krijgen handvatten mee over het 
bejegenen van de klant binnen het thema hostmanship. Deze afdeling heeft bijvoorbeeld al een workshop van de 
organisatie MEE gevolgd over mensen met een beperking. Speciale aandacht gaat de laatste tijd uit naar mensen 
met psychisch beperkingen of problemen. Het komt regelmatig voor dat verwarde personen bij Gemeentewinkel 
komen en soms ook niet weten waar ze zijn. De medewerkers schakelen in het geval dat nodig is het Buurtplein 
BV of de buurtcoach in. Aan de telefoon is het ook belangrijk tijdig te herkennen dat een persoon een beperking 
heeft. Hierop worden de medewerkers ook getraind. Ook hier worden mensen met een problematiek zo nodig 
doorgezet naar de buurtcoach. Voor Buurtplein BV pakken deze medewerkers ook de telefoon op. Naar Buurt-
plein BV bellen relatief veel mensen met (psychische) problemen en een hulpvraag. Vanuit Buurtplein BV zijn 
de medewerkers die de telefoon oppakken extra getraind in het omgaan met deze zaken. Ook is er regelmatig 
werkoverleg met Buurtplein BV en buurtcoaches. Om zaken af te stemmen. 
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3.6 Iedereen doet mee (in het Sociaal Domein)
Deze uitvoeringsagenda is opgenomen in het Beleidskader Sociaal Domein Doetinchem 
2017-2020. De agenda maakt integraal onderdeel uit van de algemene voorzieningen en 
preventief/collectief aanbod. En indien nodig is het ook van toepassing is op laagdrempelige 
toegang en ondersteuning op maat (voor zwaardere ondersteuningsvormen)6. 
Andere uitvoeringsagenda’s en kaders waar de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid een 
directe relatie mee heeft zijn:
 - Beleidskaders Volksgezondheid 2017-2020 gemeente Doetinchem en positieve 
  gezondheid en preventie
 - Uitvoeringsplan Participatiewet 2015-2018 gemeente Doetinchem

3.7 Uitvoeringsagenda (resumé van hoofdstuk 3 in tabellen)

Ervarings-
deskundigen

Maatregelen/acties Realisatie Uitvoering

3.1.1 Onze inwoners met een beperking/chroni-
sche ziekte betrekken bij meedenk-, mee-
lees-, meedoengroepen.

2017+2018 Trekkers: 
Team Com-
municatie/Afd. 
MO; budget: 
regulier 
(afd. MO)

Het roer om Maatregelen/acties Realisatie Uitvoering

3.2.1 Ontwikkel en voer uit een bewustwordings-
campagne in de gemeentelijke organisatie.

2017+2018 Trekkers: 
Team Com-
municatie/Afd. 
MO; budget: 
regulier 
(afd. MO)

3.2.2 Zet in op bewustwording: bij onze inwoners, 
en in onze samenleving

2018 Trekker: Team 
Communi-
catie/Afd. 
MO; budget: 
regulier 
(Afd. MO)

3.2.3 Ontwikkel en reik uit: de Doetinchemse 
Toegankelijkheidsprijs

2018 Trekker: Team 
Communi-
catie/Afd. 
MO; budget: 
regulier

2 Wgbh/cz: Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
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Informeren 
en Com-
municeren

Maatregelen/acties Realisatie Uitvoering

3.3.1 Zet veel meer - dan tot nu toe - in op begrij-
pelijke correspondentie (waaronder brieven). 
Onder meer door extra inzet taalcoaches, 
cursussen B1, meeleeservaringsdeskundigen 
voor (standaard)correspondentie.

2017 + 2018 Trekker: afde-
lingshoofden/
team
leiders; bud-
get: regulier

3.3.2 Afdeling Zorgplein zet in op begrijpelijke cor-
respondentie (waaronder folders en flyers).

2017 + 2018 Trekker:
Afd. Zorg-
plein; budget: 
regulier

3.3.3 Bestrijding van laaggeletterdheid en taal-
achterstand (Taalakkoord Doetinchem 
West-Achterhoek) 

2017 + 2018 Trekker: 
Bibliotheek 
West-Achter-
hoek
O.m. betrok-
ken: afd. Zorg-
plein, Buurt-
plein BV en 
GR Laborijn, 
werkgevers-
servicepunt)
Budget: subsi-
die/projectgel-
den OC&W 
en bijdragen 
deelnemende 
partijen

3.3.4 Het ontwikkelen van een nieuw ontwerp 
van de website (www.doetinchem.nl) van de 
gemeente Doetinchem. 

2017 Trekker: 
afd. Services
Budget: 
regulier

3.3.5 De voorleesfunctie van de gemeentelijke 
website operationaliseren.

2017 Trekker: 
afd. Services
Budget: 
regulier

3.3.6 Onze formulieren zo aanbieden dat de 
voorleesfunctie te gebruiken is.

2017 Trekker: 
afd. Services
Budget: 
regulier

3.3.7 Doorvoeren van een beter leesbare letter-
type in onze schriftelijke communicatie (in 
alle documenten en brieven: zowel digitaal als 
papier).

2017 +
2018

Trekker; 
afd. Services
Budget: 
regulier
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Fysieke 
Toegankelijk-
heid

Maatregelen/acties Realisatie Uitvoering

3.4.1 Onderzoek de mogelijkheden voor routebe-
lijning naar en in het stadhuis. Hiermee zijn 
de door de Sociale Raad gevraagde aanpassin-
gen voor de toegankelijkheid van het stadhuis 
bijna allemaal  gerealiseerd.

2017 Trekker: 
afd. Services
Budget: 
regulier

3.4.2 Inventariseer en los zo mogelijk op de 
knelpunten rondom de toegankelijkheid van 
Zorgplein en BUHA BV (Havenstraat).

2017 + 2018 Trekker: 
afd. Services
Budget: 
regulier

3.4.3 De fysieke toegankelijkheid tot en in de ge-
meentelijke sportaccommodaties (gymzalen 
en sporthallen) is op orde. Op verzoek van 
de Stichting Exploitatie De Pol Gaanderen 
zijn wij in overleg over het optimaliseren van 
toegankelijkheid van de centrale hal in Sport- 
en Cultuur Centrum De Pol.

2017 Trekker: afd. 
BUHA/afd. 
MO Budget: 
nog nader te 
bepalen (vast-
goedfonds/
eigen reserve 
stichting)

3.4.4 Het consequent handhaven van de toeganke-
lijkheid van de openbare ruimte in binnenstad 
Doetinchem zal besproken worden met 
afdeling Handhaving van BUHA BV.

2017 + 2018 Trekker: 
afd. BUHA
Budget: 
regulier

3.4.5 Onderzoek naar gevolgen van het amende-
ment voor 100% toegankelijke stemlokalen. 
Dit amendement is door de Tweede kamer 
aanvaard en in het door de Eerste Kamer 
aanvaarde wetsvoorstel over de uitvoering 
van het VN-gehandicaptenverdrag opgeno-
men.

2017 Trekker: 
afd. Gemeen-
tewinkel
Budget: bij 
eventuele 
kosten; nog 
nader te 
bepalen

3.4.6 Bij nieuw- en verbouw van openbare 
gebouwen en bij nieuw (her)ontwerp in de 
openbare ruimte zal zoveel mogelijk rekening 
worden gehouden met onze inwoners met 
een beperking.

2017 + 2018 Trekker: 
afd. Fysieke 
Ontwikkeling 
of afd. MO 
(afhankelijk 
van accom-
modatie)
Budget: pro-
jectbegroting

3.4.7 De restaurants en winkels die deelnemen aan 
de toiletactie (als alternatief openbaar toilet) 
in de binnenstad duidelijk vermelden op onze 
gemeentelijke website.

2017 + 2018 Trekker: 
afd. wonen 
& bedrijven 
(team Eco-
nomie of afd. 
MO (n.n.b.)
Budget: 
regulier
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Fysieke 
Toegankelijk-
heid

Maatregelen/acties Realisatie Uitvoering

3.4.8 Nagaan of deze restaurants en winkels 
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. 
Daarnaast ook nagaan of de toiletten in deze 
gelegenheden rolstoeltoegankelijk zijn. Vervol-
gens dit ook vermelden op de gemeentelijke 
website en stimuleren dat ondernemers dat in 
eigen (media)communicatie opnemen.

2017 + 2018 Trekker: 
afd. wonen 
& bedrijven 
(team Econo-
mie) of afd. 
MO Budget: 
regulier

3.4.9 Onderzoek naar financieringsmogelijkheden 
voor een toilet bij kinderboerderij Kokiezier7 
dat ook te gebruiken is voor rolstoelgebrui-
kers.

2017 Trekker: 
afd. MO
Budget: in 
onderzoek

3.4.10 Extra inzet op overlast van overhangend 
groen en plaatsing containers op voetgan-
gerspaden.

2017 + 2018 Trekker: 
afd. MO 
(wijkregie: 
gemeentepagi-
na)/afd. BUHA 
(handhaving)
Budget: 
regulier

3.4.11 Reconstructie Terborgseweg (van Ov-station 
naar centrum): van ontwerp tot uitvoering.

2017 + 2018 Trekker: 
afd. Fysieke 
Ontwikkeling
Budget: pro-
jectbegroting

3.4.12 Het beoordelen en oppakken van knelpunten 
die genoemd zijn in de bijeenkomst 
Doetinchem zonder Drempels (6 juli 2016) 
die makkelijk, snel en tegen geringe kosten op 
te lossen zijn. Zoals: 
- Fietspad van stad naar wijk de Huet: 
 bruggetje en bochten in het donker
 moeilijk te zien,
-  Van Kennedylaan naar Van Hogendorplaan 
 ligt een vierkant blok in de straat (dit 
 wordt niet aangegeven),
- Het plaatsen van een bankje bij de fietspad 
 langs de IJssel (via Liemersweg) - 
 'mooi uitzicht',
-  Het ontbreken van witte belijning (in het 
 midden en de stoeprand) in de fietstunnel 
 eind Dichterseweg (richting Liemersweg).

2017 + 2018 Trekker: 
afd. BUHA
Budget: 
regulier

7   Vanaf dinsdag 31 januari 2017 werkt een groep mensen met een beperking iedere dinsdag met 
 ondersteuning van Estinea bij Kokiezier
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3.8 Financiën
Veel maatregelen en acties kunnen zonder extra middelen vanuit reguliere middelen worden 
uitgevoerd. Maar voor het inzetten op bewustwording en gedragsverandering is er vanuit 
de reguliere begroting een tekort aan middelen voor capaciteit (formatie) én budget. Het 
gaat om maatregelen/acties (ontwikkelen en uitvoeren van lokale campagnes en aansluiten 
bij landelijke campagnes) om de noodzakelijke omslag in denken en omgaan met alle vormen 
van beperkingen in het meedoen in gang te zetten bij:
 * alle medewerkers en bestuurders in onze eigen organisatie,
 * onze inwoners,
 * het maatschappelijk middenveld/werkgevers/bedrijfsleven/MKB,
 * de verbonden partijen (Buurtplein BV, Rozengaarde BV, BUHA BV en GR Laborijn).
Het hiervoor in 2018 benodigde bedrag komt op € 40.000,00. De helft (€ 20.000,00) van 
dit bedrag is structureel beschikbaar vanuit de reguliere begroting. In de voorjaarsnota 2017 
doen wij voor 2018 dan ook een incidentele aanmelding van € 20.000,00. Dit biedt de 
mogelijkheid om volgend jaar nadrukkelijker hierop in te zetten, om vervolgens de jaren 
erop dit bewustwordingsproces meer te verduurzamen.

Dienst-
verlening

Maatregelen/acties Realisatie Uitvoering

3.5.1 Consulenten Zorgplein hebben– in samen-
werking met Buurtplein BV - nog meer struc-
tureel aandacht voor nazorg aan mensen die 
(langdurige) ondersteuning krijgen. Hiervoor 
loopt een project Nazorg om dit structureel 
in de werkwijze in te bedden.

2017 + 2018 Trekker: afd. 
Zorgplein/
Buurtplein BV

3.5.2 Gemeentewinkel doet een proef met een 
ringleiding op enkele plekken in de centrale 
hal.

2017 Trekker: afd. 
Gemeen-
tewinkel 
Budget: 
regulier

3.5.3 Gemeentewinkel checkt de wijze van 
communicatie over de fysieke toegankelijk-
heid en de dienstverlening.

2017 Trekker: afd. 
Gemeente-
winkel

3.5.4 Gemeentewinkel traint haar medewerkers 
in de frontoffice in het herkennen en het 
omgaan met mensen met dementie

2017 Trekker: afd. 
Gemeente-
winkel
Budget: 
regulier

3.5.5 Binnen het werkveld (werkcafé/schoonmaak) 
van Facilitair van de gemeente is het werk zo 
georganiseerd dat er mogelijkheden zijn om 
mensen met een (verstandelijke) beperking 
ook te laten deelnemen aan het arbeids-
proces. Hierop zal blijvend worden ingezet.

2017 + 2018 Trekker: 
afd. Services
Budget: 
regulier

3.5.6 Wijkbedrijf (van BUHA BV) kent een werk-
methode waarbij vakmannen daadwerkelijk 
samenwerken met mensen met een beper-
king. Hierop zal blijvend worden ingezet.

2017 + 2018 Trekker: 
afd. BUHA
Budget: 
regulier
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4.  Organisatie

4.1 Grondhouding 
Het ontwikkelen van een toegankelijke en inclusieve Doetinchemse samenleving is een lang-
durig en dynamisch proces. Dat alleen succesvol kan zijn als gemeente, ondernemers, instel-
lingen, maatschappelijk middenveld en inwoners samenwerken. Daarbij gaat het niet alleen 
om het behalen van einddoelen: de reis er naar toe is net zo belangrijk, als de reisbestem-
ming. Samenwerken (waarbij onze inwoners met een beperking en chronisch zieken nauw 
betrokken zijn) gaat - zoals eerder al aangegeven - stap voor stap. Wij werken vanuit een 
positieve en constructieve grondhouding aan deze opgave. Als gemeente nemen wij op basis 
van wet- en regelgeving en ons beleid onze verantwoordelijkheid. Maar daarnaast willen 
wij stimuleren dat ook anderen zich er allereerst bewust ervan zijn dat ook zij hun bijdrage 
hieraan kunnen leveren. Alleen al door hun open, positieve en constructieve grondhouding.

4.2 Procespak
Na de vaststelling van de uitvoeringsagenda door de raad geven wij, samen met onze 
inwoners, een eerste aanzet aan een meer ‘inclusieve samenleving’. Hiermee geven wij het 
goede voorbeeld. De onderdelen op de uitvoeringsagenda zijn divers van aard. Ze sluiten 
aan bij onze reguliere taken en werkzaamheden. 
 
Monitoring 

Wij zullen de raad om de 2 jaar informeren over de stand van zaken en de voortgang van 
de implementatie van de uitvoeringsagenda Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid. Dat zal 
dus voor het eerst zijn in: juni 2019.
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