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Geachte mevrouw Veldboer,
Op 23 mei ontving de Adviesraad van u een verzoek om input te leveren over de manier waarop de
gemeente het inclusief beleid verder vorm kan geven.
De Adviesraad stelt het zeer op prijs dat u hiermee aan de slag wilt gaan en wil u daarover graag
adviseren.
We constateren dat het geen eenvoudige opgave is om mensen met een beperking een volwaardige
plaats te geven in de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke voorzieningen maar het
vereist ook een cultuuromslag: hoe gaan we dagelijks met elkaar om. Dat laatste zit hem in de kleine
dingen, zoals elkaar groeten, even een praatje maken in plaats van als vreemden om elkaar heen
lopen. Tegelijkertijd mag ook iets gevraagd worden van mensen met een beperking: zij zijn vaak
beperkt in een aantal opzichten, maar hebben daarnaast ook mogelijkheden om een actieve bijdrage
te leveren aan de maatschappij. Het leveren van een positieve bijdrage zal een gunstige invloed
hebben op hun gevoel van eigenwaarde.
We mogen ook constateren dat de gemeente Rhenen eigenlijk al bezig is met de invulling van een
inclusief beleid, zoals het programma Langer Zelfstandig Thuis, het ontwikkelen van een
Participatiepunt, de samenwerking tussen OVJ en Zideris, de bemensing van de cafetaria in het Huis
van de Gemeente en het stimuleringsbeleid in wording (SROI)om mensen met een beperking in het
arbeidsproces te betrekken.
Ook verleent de gemeente steun aan de onlangs gestarte initiatieven als Schuldhulpmaatje en het
Noodfonds.
Daarnaast zijn er initiatieven gestart vanuit de doelgroepen:
 De klankbordgroep Chronisch Zieken en Gehandicapten heeft de mogelijkheid gecreëerd voor
een wekelijks zwemuurtje in een aangepast zwembad.
 Dezelfde klankbordgroep heeft een enquête gehouden onder restaurants in de gemeente
Rhenen over hun toegankelijkheid voor rolstoelers, en ook heeft zij een kritische inventarisatie
gemaakt van de parkeerplaatsen voor invaliden in de gemeente
 Er is een klankbordgroep voor de ggz opgezet die bekijkt hoe leden van deze groep effectiever
hun stem kunnen laten horen.
De vraag is in hoeverre de gemeente hierin proactief dient te handelen. Dient het initiatief steeds uit
te gaan van de gemeente of is het beter dat de verschillende doelgroepen worden uitgedaagd om
zelf initiatieven te nemen?
Hieronder volgen een aantal concrete suggesties:
 Betrek de doelgroepen zelf bij het inclusief maken van de gemeente
 Maak een inventarisatie van mensen met een beperking in de gemeente Rhenen
 Zorg ervoor dat gemeentelijke informatie gemakkelijk bereikbaar is voor de verschillende
doelgroepen b.v. middels flyers/brochures en goed leesbare berichten op de gemeente pagina in
de lokale pers. Denk hierbij ook aan het gebruik van pictogrammen.
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 De zuil in het gemeentehuis waar mensen zich kunnen melden is te hoog voor rolstoelers,
daarnaast wordt er alleen gebruik gemaakt van taal wat voor de laaggeletterden lastig is. We
adviseren daarom gebruik te maken van pictogrammen.
 Zorg niet alleen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte, maar
stimuleer ook winkels, restaurants e.d. om dit te doen middels adviezen, publiciteit e.d.
 Stimuleer verenigingen (sport, cultuur e.a.) zich toegankelijk te maken voor mensen met een
beperking, niet alleen om actief deel te nemen, maar ook om b.v. klussen te doen. In de
gemeente Utrecht dienen organisaties die subsidie ontvangen ervoor te zorgen dat hun
activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen.
 Stimuleer het sporten voor mensen met een beperking. In de gemeente Neder-Betuwe stimuleert
een sport-coach sporten voor kinderen met een beperking. In Rhenen heeft de atletiekvereniging
Arena een atletiekgroep opgezet voor kinderen met autisme.
 Maak speeltuintjes toegankelijk voor kinderen met een handicap én voor ouders in een rolstoel.
 De hoogteverschillen in onze gemeenten leveren problemen op voor mensen met een fysieke
beperking. Het is daarom van belang dat (onnodige) obstakels voor mensen in een rolstoel in
kaart worden gebracht en zoveel mogelijk worden verwijderd, en de mogelijkheden om de wegen
over te steken worden verbeterd.
 Bevorder de mogelijkheid voor mensen met een beperking om lokaal vervoer te gebruiken (RK
bus, vrijwillig vervoer, e.d.)
 Bevorder de mogelijkheid om hulpvraag en hulpaanbod (van vrijwilligers) bij elkaar te brengen.
Hiervoor kunnen platforms worden opgezet in de vorm van websites. Het is daarbij van belang
dat deze goed toegankelijk zijn voor de doelgroep, hetgeen inhoudt dat ze ook telefonisch
bereikbaar dienen te zijn. Er is al veel ervaring met dergelijke platforms in andere gemeenten.
 Stimuleer de verbinding tussen mensen die in flats of een buurt wonen.
 Bevorder de onderlinge uitwisseling van informatie tussen mensen van de verschillende
doelgroepen, b.v. mensen in de bijstand kunnen worden getraind om hun lotgenoten voorlichting
te geven (in het kader van de tegenprestatie)
 Ruchtbaarheid geven aan goede voorbeelden van inclusie (artikelen in de plaatselijke pers, prijzen
voor goede toegankelijkheid)
 De gemeente kan wellicht ook leren van de ervaring van Zideris
De Adviesraad hoopt hierbij een nuttige bijdrage te hebben geleverd aan de bevordering van een
inclusieve samenleving in de gemeente Rhenen.

hoogachtend,

Tjark Struif Bontkes
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Rhenen
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