
12 december 2019, Geldermalsen. 

Beste raadsleden en wethouder, 

Jammer hoor dat niet één van jullie kon deelnemen aan het VNG congres " Jouw gemeente Inclusief " of 

het congres " Gelijk Is Gelijk " te Utrecht op 3 dec jl.  om daarmee jullie kennis over Inclusie én jullie 

bewustzijn over de impact daarvan te vergroten. 

terugblikken...; 

Ná een jaar van hard werken en hoge inzet en veel energie gestoken te hebben op velerei Inclusie 

werktereinen vraag ik mij aan het einde van 2019 af,  is dat het allemaal waard geweest ?  

- zo ja wat zijn dan de geboekte " Inclusie mijlpalen " ? 

- nee. het marktplein is nog steeds niet toegankelijk... voor bijvoorbeeld (anoniem), een blinde man van 

67 die toch zo graag zelfstandig een kop koffie bij ' de Beurs ' zou gaan drinken....  

- nee, er zijn nog steeds geen veilige zebrapaden ! (anoniem) is met stok en geleidehond op een haar na 

aangereden notabene op het zebrapad bij de oude bieb !  

- nee, de ingang van het gemeentehuis is nog steeds zeer slecht vindbaar voor mij en andere 

medebewoners met een visus beperking. Een geleide lijn is niet mogelijk volgens de verantwoordelijke 

ambtenaar. 

 - Ja, we moeten er nog steeds op wijzen dat wij als ervaringsdeskundigen meedoen en beslissen 

wanneer het bijvoorbeeld gaat over de verbouw- en aanbouw van een openbare ruimte zoals het 

gemeentehuis van WB en de plannen rond de Linge boulevard en het stationgebied ...  " niets voor ons 

zonder ons " 

Vaak is dan de reactie " ohja daar hadden wij  ( ambtenaren ruimtelijke  en weet ik hoe deze genoemd 

worden ) niet aan gedacht... !?  

- nee, er is geen actieve handhaving van de " uitstal verordening winkeliers " onze mooie nieuwe 

Gelderse straat (waar wij óók aan mee betalen!)  is daardoor voor ons gedegradeerd tot een ' zoek 

parcours  ' ! 

- ja,  de huidige buiten temperatuur is een goede graadmeter voor het lage  Inclusie bewustzijn 

binnen het gemeentelijke apparaat ( Inclusie Koploper gemeente ! ).  Er is domweg  geen priori-tijd 

voor...  de mede mensen met een beperking die véél meer zijn dan hun beperking !  

- ja, de raad heeft bijna coalitie breed de Inclusie motie ondersteunt en het college een duidelijke 

Inclusie opdracht meegegeven in 2019 : ' borg inclusie bij alle Inclusie thema's en maak een Inclusie 

agenda '. 

-ja, Door de Inclusie verantwoordelijken wordt daar geen prioriteit aangegeven ! ( dieptepunt hierin was 

onze vergadering met wethouder Ton van Maanen ) 



- ja, tot 2018 was Lianne Wispelweij belast met de Inclusie agenda.  En ja die heeft veel goed werk 

verricht en voor haar opvolger een zeer compleet Inclusie overdrachts doc. met dito hoog ambitie 

niveau, nagelaten.  Nu nog de vacature van Inclusie ambtenaar concreet maken ….! 

- Tuurlijk Erik Mulder was enthousiast ná het VNG congres " Jouw Gemeente Inclusief  " had goede 

workshops had ideeën, 2 dagen later een vergadering, maar daarna ... is het weer oorverdovend stil 

geworden !   

- Ja, er is sprake van een interne vacature voor een Inclusie ambtenaar voor 20 uur. En deze vacature is 

op het intranet geplaatst, wanneer de … manager hiermee akkoord gaat én de uren beschikbaar zijn. 

Onbegrijpelijke logica voor mij ná dit verloren Inclusie jaar !  

- ja, Ik heb Erik nog benaderd met de vraag cq. verzoek de werkgroep Inclusie te betrekken bij het 

opstellen van de profielschets en voeren van de gesprekken... dit is toegezegd maar verder geen reactie 

op onze profielschets.  

- Ja , voor ons is het duidelijk waar de nieuwe Inclusie ambtenaar zoal aan moet voldoen.  En tijdens 

ons gezelig samenzijn op  13 nov. in de huiskamer van " Betuwe Zorg " te Geldermalsen, hebben wij de 

ervaringsdeskundige een profielschets opgesteldt;   1- affiniteit met mensen met een beperking -of- 

mantelzorger zijn  2- praktisch ingesteld, 3 - géén  'bureau ridder '  4- connecties binnen het 

gemeentelijk apparaat  5- woonachtig in Geldermalsen  of  West Betuwe  6- bruggenbouwer 

tusssen platform Inclusie en gemeentelijk apparaat en politiek 7- laagdrempelig toegankelijk 8- 

daadkrachtig en doortastend. 

- ja, er zijn ' in de loop der jaren ' al veel ervaringsdeskundigen fysiek- en mental afgebrand door hun 

grote inzet en betrokkenheid. ( WMO raad , sociaal advies raad, Inclusie... Afgebrand vanwege  het 

oeverloos vergaderen over deze onderwerpen door  Geldermalsen en nu dan WB zonder enig uitzicht 

op  concrete realisatie van de toezeggingen... 

-ja, dankzij de alertheid en inzet van ervaringsdeskundigen kon nog net op tijd de Inclusie paragraaf in de 

Perspectiefnota ( zomer 2019 ) gecorrigeerd worden, door mails en persoonlijke benadering van de 

coaltie raadsleden, staat er nu een meer Inclusie waardig paragraaf in deze nota.    

- Ja, Otwin van Dijk burgermeester van de gemeente Oude Ijsselstreek, ( inderdaad die de presentatie op 

zich nam van het plenaire gedeelte van het VNG congres op 5 nov.) zou de juiste man zijn als Inclusie 

aanjager in onze gemeente WB ...  Helaas die heeft al een job ! 

 - Ja. waarom zoeken wij een inclusie ambtenaar van dit type?;   Door zijn nevenfuncties kent Otwin 

het sociaal domein en de zorg van binnenuit. Hij is bovendien iemand die partijen en mensen weet te 

verbinden. Als ervaringsdeskundige ( Otwin zit sinds zijn 18e in een rolstoel ) is hij zeer betrokken bij het 

uitrollen van de VNG Inclusieve gemeentes ! 

ja, betrokken; 

- Met Otwin en veel andere ervaringsdeskundigen- en beleid ambtenaren  heb ik de workshop " meer 



semi openbare toiletten " gevolgd tijdens het VNG congres.  De bijna blinde- en slechthorende 

mevrouw die deze workshop gaf, had in minder dan 2 jaar het aantal semi openbare toiletten in de 

gemeente Oude Ijsselstreek van 5 naar 78 laten groeien. Dit had zij samen met 2 vriendinnen 

(wijkverpleegkundige en podo therapeuth ) gerealiseerd,  - zónder - enig ' politiek geld ' !  Wel met 

ondersteuning van de gemeente en Horeca Nederland en de MDL stichting.   

Enthousiast geworden heb ik ook haar stappenplan meegenomen.     

- Ja , ook daarom is het zo belangrijk dat er een inclusie ambtenaar met de juiste profiel en skills 

aangetrokken wordt in West Betuwe. En niet een ambtenaar die uren overheeft en daarmee dus 

bekwaam  is... 

- ja, wij horen ook de berichtgeving  hoe slecht de participatiewet uiteindelijk is uitgepakt voor de 

medemens met beperking ! de wet uitgevoerd door de gemeentes die de sociale werkplaatsen 

vervangen zou en daarin hopeloos geflopt is.  De sociale werkplaatsen zijn direct opgedoekt, en die 

mensen? die zitten nu thuis. Nunspeet heeft deze wet gelukkig wel goed uitgerold en hopelijk andere 

gemeentes, werk en daarmee de sociale contacten zijn zo belangrijk!   

 

Ja, raadsleden en wethouder het klopt ik ben teleurgesteld. 

 

Het gaat bij het vormen van een inclusieve gemeente West Betuwe  om de medemens met een 

beperking, die véél meer is dan zijn of haar beperking én volwaardig mee wil doen in de samenleving ! 

Geldermalsen West Betuwe heeft zich daaartoe verplicht als Inclusie koploper gemeente. 

Net zoals jullie raadsleden en wethouder, ben ik bewogen met hen en gun hen dat zozeer , gewoon 

meedoen, een baan wat zou dat fantastisch zijn !   

Politiek kom nu eens in actie,  het stadium van verkenning en bewustwoording zouden toch al lang 

gepasseerd moetem zijn! 

Participatie is geen gunst maar een recht ! 

En zeg het al niet genoeg dat er een VN verdrag handicap  voor nodig was om de lokale gemeentes 

daartoe een inspanning verplichting te geven?! Het gaat wel om ( schrik niet ) 2.000.000 inwoners in 

Nederland met een beperking ! En ja die ook gewoon belasting betalen, dán zijn ze wel  ' zichtbaar '  

voor de gemeente... 

Het advies van burgermeester Otwin van Dijk aan mij was, probeer de politiek ' mee te krijgen ' bij je 

Inclusie plannen in jouw gemeente WB en ga de Inclusie Agenda als werkgroep invullen.  

En ga gewoon als on-afhankelijk Inclusie werkgroep  aan de slag en presenteer dat duidelijk aan de ' 

buitenwereld '  via de regio kranten en andere media kanalen.  



- ja, Vandaar deze ' Inclusie noodklok ' mail van mij 

Wat is jullie opinie raadsleden  ? 

- nee, deze mail is niet als kritiek bedoelt naar de politiek -of- wie dan ook,  maar geeft een realistisch 

beeld van het Inclusie jaar 2019 en de ondersteuning van de gemeente Geldermalsen WB daarbij !   Ik 

kan het echt niet mooier maken... 

- ja, raadsleden en wethouder er ' leven ' best vragen bij ons; 

1 = Is er Inclusie bereidheid in de gemeente  Geldermalsen West Betuwe ?  ( 2019 geeft hiervan een 

slecht beeld! ) 

2 = wordt binnenkort, Q1 /  2020, de Incluise vacature ingevuld mét het juiste mandaat en onze 

profielschets ? EN kan deze vacature worden opgeschaald naar een externe vacature ? 

3 = wanneer gaat de Inclusie paragraaf  in de Perspectief nota concreet worden bij de besluitvorming 

en plannen makerij binnen de gehele ambtelijke organisatie ?  

Bijvoorbeeld de Inclusie Agenda?  ( zomer 2019 coalitiebreed aangenomen ! )  Wij als ervarings 

deskundigen kunnen zo een aantal urgente agenda punten aanleveren.  

4 = hoe groot is het Inclusie budget in de begroting  2020 ? 

5 = is er een plan om Inclusie bewustwoording binnen het gemeentelijk apparaat en de raad  

opteveizelen ? Dat is wel Broodnodig !  

 

Ervaringsdeskundige 

 

 

 


