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Stand van zaken Onbeperkt meedoen (inclusie) 
 
In mei van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over het project Onbeperkt meedoen. In een memo hebben we 
toen aangegeven wat de belangrijkste punten voor dit jaar zijn. Nu het einde van het jaar in zicht is, is het tijd 
om de balans op te maken. Net als de vorige keer doen we dat aan de hand van de volgende drie onderdelen: 

 Werkgroep Onbeperkt meedoen 

 Gemeentelijke organisatie: projectgroep Onbeperkt meedoen 

 Vervolg nulmeting 

 

Werkgroep Onbeperkt meedoen 

 

 
Een aantal leden van de werkgroep Onbeperkt meedoen 

 
Net als bijna overal is Corona van invloed geweest op de werkzaamheden van de werkgroep. Belangrijke 
vaste activiteiten als het scholenproject en de evenementenbezoeken zijn het hele jaar niet mogelijk 
geweest. Ook andere activiteiten waren lastig, zeker omdat een aantal leden van de werkgroep tot de 
kwetsbare groep inwoners behoren. Wat in elk is gebleven is het reguliere overleg, maar dan in digitale vorm. 
Inmiddels wordt maandelijks overlegd en komen de eerste initiatieven weer van de grond. Een paar 
voorbeelden lichten we hieronder toe. 
 



werkgroep op onze website 

Het onderwerp toegankelijkheid had al een plek gekregen op de gemeentelijke website, maar sinds kort heeft 
de werkgroep daar een eigen pagina. Daarop staat de nodige informatie over de activiteiten van de 
werkgroep. Het mooie is dat de werkgroep de pagina zelf heeft gemaakt, iets wat prima past bij het idee dat 
de werkgroep zelf het initiatief neemt en wij ondersteunen waar nodig. 
 

toiletten 

Het aantal semi-openbare toiletten in onze gemeente is opnieuw gestegen. Vanwege corona weliswaar 
beperkt, maar toch. Gemiddeld gezien hebben we nog steeds de meeste toiletten per inwoner beschikbaar, 
een hele mooie prestatie. Verder is actief en succesvol gelobbyd bij een aantal supermarkten om ook in deze 
lastige periode het toilet open te houden voor mensen die dat echt nodig hebben. 
 

adviesgroep 

Een heel nieuw initiatief van de werkgroep is de adviesgroep. We constateren regelmatig dat mensen met 
bijvoorbeeld een scootmobiel niet goed de straat op durven, wat zonde is. Iemand van de werkgroep kan 
langskomen en mensen op gang helpen. Een gesprek, samen de straat op, alles kan. Ook wordt gekeken of 
er een cursus gehouden kan worden voor rolstoelgebruikers, zoals dat al eerder een keer voor 
scootmobielgebruikers is gedaan. Op dit moment zijn leden van de werkgroep in gesprek met collega’s van 
de WMO om het initiatief verder uit te werken. 
 

  

 

 

 

 

 

Impressie van de cursus voor scootmobielgebruikers 

 

fysieke toegankelijkheid 

De fysieke toegankelijkheid is nog steeds een heel belangrijk onderwerp. Als je er niet kunt komen, dan kun je 
zeker niet meedoen. Onlangs is er in Varsseveld een rondgang door Varsseveld geweest met mensen van 
Varssevelds Belang, de werkgroep en de gemeente. Tijdens de rondgang is gekeken naar de berijdbaarheid 
en veiligheid van trottoirs met bijzondere aandacht voor de op- en afritten en obstakels zoals reclame-
uitingen en bloembakken. Sommige dingen kunnen eenvoudig worden opgelost en soms is de aanleg van 
een stuk trottoir nodig om de situatie echt veilig te maken. Foto’s zijn te vinden op de facebookpagina van 
Varssevelds Belang.  
 
De gemeente gaat naar aanleiding van het bezoek kijken waar ze dingen kunnen verbeteren en in elk geval 
willen we bij reconstructies en aanleg van nieuwe trottoirs het in de toekomst direct goed doen. Ook gaat de 
gemeente met ondernemers in gesprek om hen bewust te maken van obstakels die men plaatst. Het bezoek 
heeft hoe dan ook geleid tot meer bewustwording wat al een hele belangrijke eerste stap is. Omdat het 
bezoek een succes was, zijn we nu aan het kijken wanneer we dit in de andere dorpen kunnen gaan doen.  
 
 
Kortom, ondanks dit lastige jaar is er toch het nodige gebeurd. Weliswaar niet zoals aan het begin van het 
jaar gehoopt, maar toch. Doordat activiteiten niet door konden gaan, is er ook ruimte ontstaan om andere 
zaken op te pakken en dat willen we nog verder uitbreiden. Elk overleg met de werkgroep kijken we opnieuw 
naar wat we wel kunnen doen. Zo komen de verkiezingen eraan en willen we samen met de werkgroep de 
locaties van de stembureaus testen om de toegankelijkheid nog beter te maken.  

https://www.oude-ijsselstreek.nl/werkgroep-onbeperkt-meedoen
https://www.facebook.com/368634779938114/photos/pb.368634779938114.-2207520000../2260348380766735/?type=3&theater


Gemeentelijke organisatie: projectgroep Onbeperkt meedoen 

Binnen de gemeente is er een eigen projectgroep Onbeperkt meedoen. Daarin zitten enthousiaste collega’s 
vanuit allerlei teams binnen de gemeente. Het afgelopen jaar zijn met name de volgende onderwerpen aan 
de orde geweest: 

toegankelijke website 

Onze website moet sinds september van dit jaar aan de wettelijke toegankelijkheidseisen voldoen, In de 
praktijk betekent dit echter dat je er nog niet aan hoeft te voldoen, maar kunt volstaan met aangeven 
wanneer je eraan gaat voldoen. Wij gaan zelf een stap verder en hebben gezegd dat we eind van dit jaar ook 
daadwerkelijk willen voldoen aan alle eisen. Daarmee kunnen we het waarmerk Drempelvrij halen en aan 
iedereen duidelijk maken dat onze website echt toegankelijk is. De laatste toetsing is eind december en 
zoals het er nu naar uitziet gaan we voor deze test slagen. 
 

toegankelijkheidswijzer 

Om ervoor te zorgen dat onze website niet alleen op dit moment voldoet, maar ook in de toekomst blijft 
voldoen hebben we een toegankelijkheidswijzer voor collega’s opgesteld. Iedereen wordt nu bij de start van 
het maken van een document of video aan de hand van een aantal vragen naar de juiste informatie geleid. 
Hoe moeten de koppen in je tekst worden aangegeven, wat moet er bij afbeeldingen staan en noem maar op. 
Soms lijkt dit lastig en voelt het overbodig. Dat dit niet zo is, blijkt uit dit filmpje waarin door een blind 
persoon wordt uitgelegd hoe hij een website ‘leest’. 
 

interactieve toegankelijke kaart 

Onlangs hebben we ook de eerste versie van de interactieve toegankelijke kaart op onze website gezet. We 
hebben bewust gekozen voor een eenvoudige basiskaart die samen met onze inwoners verder gevuld kan 
worden. Voor meldingen over toegankelijkheid is een aparte knop gemaakt binnen onze meldingenkaart. En 
daarnaast beschikken we nog over de app Ongehinderd waarin iedereen locaties binnen onze gemeente op 
toegankelijkheid kan waarderen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Met behulp van de app Ongehinderd een locatie beoordelen 

 

webinar VN-verdrag 

Op 14 juli, de dag waarop het VN-verdrag Handicap in werking is getreden, hebben we een webinar met 
FNV/CNV en de gemeente Winterswijk georganiseerd. Dat gaan we het komende jaar opnieuw doen, de 
gemeente Winterswijk is dan gastgemeente. Een extra mooi moment omdat het dan 5 jaar geleden is dat het 
verdrag in werking is getreden.  
 
 

  

https://youtu.be/ju8EHdREMKI
https://www.oude-ijsselstreek.nl/toegankelijke-kaart-van-oude-ijsselstreek


Vervolg nulmeting  

In 2019 heeft Inclusionlab voor ons een nulmeting op beleid gedaan: wat is de stand van zaken en wat zijn 
verbeterpunten? In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor onder meer onderwijs, vrije tijd en sport, 
mobiliteit, arbeidsmarkt en wonen. We willen heel graag samen met beleidsadviseurs, inwoners en externe 
organisaties aan de slag met deze aanbevelingen. Helaas hebben we de in oktober geplande bijeenkomst af 
moeten blazen vanwege de corona-maatregelen. We gaan kijken wat de mogelijkheden in het voorjaar 
volgend jaar zijn, maar in de tussenperiode willen we toch een aantal thema’s oppakken. Weliswaar op een 
andere manier dan gepland, maar zo hopen we in elk geval stappen te zetten.  
 

uitwerking thema’s 

De komende periode willen we aan het werk met 3 thema’s, namelijk sport, inclusief onderwijs en 
toegankelijk bouwen. We beginnen met sport. Het idee is om een aantal filmpjes te maken met goede 
voorbeelden om zo anderen te inspireren. Bij verschillende verenigingen is al de nodige ervaring met en 
kennis van inclusief sporten. Atletiekvereniging Atletico ’73 is zo’n voorbeeld; begin dit jaar heeft hierover een 
mooie column gestaan in het gemeentenieuws. Dit sluit ook mooi aan bij het legacy programma van de 
Special Olympics en past binnen het Beweeg- en sportakkoord Achterhoek waar inclusief sporten één van de 
speerpunten is.  
 
Wat betreft het thema onderwijs is aandacht voor inclusief onderwijs echt nodig. Er gaan in onze regio nog 
steeds meer kinderen naar het speciaal onderwijs in plaats van minder. En dat terwijl inclusief onderwijs de 
sleutel is tot een echt inclusieve samenleving. Als je samen naar school gaat, leer je ook op jonge leeftijd met 
elkaar te spelen en leven. De onderwijsinstellingen in onze gemeente willen hier ook mee aan de slag.  
 
En tot slot het toegankelijk bouwen. We willen in navolging van andere gemeenten met een gemeentelijke 
standaard gaan werken om invulling te geven aan toegankelijkheid. Het Nederlands bouwbesluit stelt 
namelijk heel weinig eisen aan toegankelijkheid. In zo’n standaard kun je opnemen aan welke criteria of 
richtlijnen moet worden voldaan bij nieuwbouw en verbouw van gebouwen, inrichting van de openbare ruimte 
en evenementen. Een eerste aanzet is klaar, maar we willen er echt gericht mee aan de slag. Belangrijk 
aandachtspunt is het betrekken van toekomstige gebruikers bij het ontwerpproces. 
 

opdracht Stadslab Saxion 

Een heel ander thema in de nulmeting is de inclusieve buurt. We zijn nieuwsgierig hoe dat er in onze 
gemeente uit zou kunnen zien en hebben samen met Wonion een opdracht bij het Stadslab van hogeschool 
Saxion in Deventer uitgezet. Een groep tweedejaarsstudenten (Stedenbouw, planologie en bestuurskunde) is 
onlangs aan de slag gegaan met de opdracht en hoopt begin februari de resultaten aan ons te presenteren.  
 

Doorkijk naar 2021 

Voor het komende jaar hopen we wat betreft de werkgroep Onbeperkt meedoen vooral dat er weer meer 
mogelijkheden zijn om samen activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld terug naar de basisscholen met het 
scholenproject en met een groep de toegankelijkheid van een evenement testen. Maar ook daarbuiten 
kunnen we gelukkig het nodige oppakken: de adviesgroep gaat van start en we gaan gezamenlijk de fysieke 
toegankelijkheid in de dorpen bekijken. En gaandeweg het nieuwe jaar zullen weer nieuwe initiatieven 
ontstaan die passen binnen de situatie op dat moment 
 
Dezelfde lijn passen we toe bij de verdere uitwerking van het beleid. Hopelijk lukt het om binnen afzienbare 
tijd samen met beleidsadviseurs, inwoners en externe organisaties aan de slag te gaan met de 
aanbevelingen uit de nulmeting. Maar los daarvan gaan we alvast 3 thema’s oppakken binnen de ruimte die 
er is, namelijk sport, inclusief onderwijs en toegankelijk bouwen. We zitten dus niet stil en proberen binnen de 
ruimte die er is vooruitgang te boeken. 
 
 

https://www.oude-ijsselstreek.nl/sites/default/files/2020-10/OIJ_wk04-web.pdf

