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Lokale Inclusie Agenda 

Het overleg om te komen tot een Lokale Inclusie Agenda met ervaringsdeskundigen is opgestart. Door 

de coronacrisis is dit overleg wel iets moeilijker verlopen vanwege de onmogelijkheid van fysiek 

contact. Alternatieven zoals video-vergaderen werken (nog) niet altijd even goed voor elk onderwerp 

en zeker niet voor de groep waaraan onder andere ook ouderen, visueel en auditief beperkten voluit 

deel móeten kunnen nemen. Er is inmiddels ook een Interne werkgroep Inclusie opgestart.  

De aandachtspunten van de lokale ervaringsdeskundigen zijn leidraad voor de inhoud van de agenda.  

 

Het spreekt voor zich dat bij de voorbereiding diverse interne en externe belanghebbenden betrokken 

zullen worden. 

 

(T)huisvesting 

De naam zegt het al: in de nieuwe huisvesting van het gemeentehuis moet iedereen zich thuis kunnen 

voelen. De programmamanager voor de (T)huisvesting is in overleg geweest met verschillende lokale 

ervaringsdeskundingen om de toegankelijkheid als onderdeel van inclusie extra aandacht te geven. 

Naast de lokale kennis wordt ook gebruik gemaakt van specialisten op dit vlak, bureau Ongehinderd. 

Zij stemmen af met de lokale ervaringsdeskundigen en vertalen dit naar technische wensen.  

Inmiddels is dit ingepland en ingepast in het (T)huisvestingsproces. 

 

Motie Hoge Nood 

Door de gemeenteraad is gevraagd extra aandacht te besteden aan de wens van de Maag, Lever, 

Darm Stichting om in centra binnen een straal 500 een openbaar toegankelijk toilet te hebben en extra 

aandacht te besteden aan de app Hoge Nood. 
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Inmiddels is de inhoud opgepakt. Zoals altijd is gemeente gebonden aan wet- en regelgeving. Zonder 

meer eisen opleggen kan juridisch niet. Er kunnen diverse zaken echter wél. Waar de gemeente 

concrete invloed op plannen in centra heeft, bijvoorbeeld ontwikkeling Lingepark, kan zij toekomstige 

exploitanten meegeven om hier aandacht aan te schenken.  

Daarnaast zal vanuit het cluster EZ bij diverse ondernemersoverleggen inclusief Horeca, aandacht 

gevraagd worden voor de wens van de Maag Lever Darm Stichting.  

Ook wordt nader onderzocht of deze wensen een plaats kunnen krijgen in de nieuwe systematiek van 

de Omgevingswet. De vraag is of en hoe dit in de Omgevingsvisie (hoofdlijnen van al het beleid met 

betrekking tot de fysieke leefomgeving), het Omgevingsprogramma (uitwerking van beleid met 

actieprogramma van het college) en/of het Omgevingsplan (juridische bindende regels) kan en moet 

worden verwerkt.  

Vanuit het team Communicatie zal de app Hoge Nood extra onder de aandacht gebracht worden.  

Waar nodig zal dit onderwerp ook terugkomen in de Lokale Inclusie Agenda. 

Een verdere formele terugkoppeling over de opvolging van de motie vindt op de gebruikelijke wijze 

separaat plaats.  

 

Dorpshuizen 

Toegankelijkheid van de dorpshuizen is ook een aandachtspunt van de inclusiegroep. Samen met 

Zorgbelang wordt er voor diverse dorpshuizen ook al een scan uitgevoerd. 

Wat nu al geregeld kan worden, moet zeker niet wachten op latere besluitvorming. Als voorbeeld willen 

we noemen, dat in Tricht bij recent herstraatwerk rondom het dorpshuis al geleidetegels zijn geplaatst 

om de toegankelijkheid voor visueel gehandicapten te verbeteren. Relatief kleine zaken kunnen soms 

een groot verschil maken. (zie foto) 

 



Pagina 3 van 4 

 

 

 

Natuurspeeltuin Tuil 

In Tuil heeft een aantal enthousiaste inwoners een natuurspeeltuin gerealiseerd. In deze speeltuin 

kunnen alle kinderen, met en zonder beperking, spelen. Dus een inclusieve speeltuin!  

 

Eetgroepen 

In de gemeente zijn een aantal eetgroepen actief. Veelal zijn deze eetgroepen opgericht vanuit de 

kerkelijke omgeving en zijn zij gericht op ouderen en anderen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Recent is vanuit de gemeente nog even extra persoonlijke aandacht geweest voor de 

viering van een 12,5 jarig jubileum van een lokale eetgroep.  

De uitgangspunten van inclusie zijn participatie, gelijkheid, solidariteit en autonomie. Om dit te 

bevorderen, is vaak extra aandacht nodig op de vlakken toegankelijkheid, bewustwording en 

ontmoeting. Een aantal thema’s komen bij een dergelijke eetgroep samen.  
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Preventie 

Met de kwartiermaker preventie van het Sociaal Domein is afstemming geweest. Preventie en de 

Lokale Inclusie Agenda raken elkaar op een aantal punten. Het preventieplan volgt zijn eigen weg 

verder in de besluitvorming. 

 

 

Inclusie in andere beleidsvelden 

Bewustwording is wellicht hét toverwoord bij inclusie. Bij elk nieuw ontwerp of bij elk nieuw beleid zou 

er als automatisme aandacht moeten zijn voor inclusie. Binnen het Samen West Betuws Werken, waar 

veel aandacht is voor integraal werken, is dit ook een speerpunt. Dit begint nu al resultaten te krijgen. 

 

Zo is er bij de uitwerking van de Verkeersvisie daadwerkelijke input van ervaringsdeskundigen in het 

totstandkomingsproces. Handige tips zijn in de klankbordgroep ingebracht, waar het 

onderzoeksbureau weer verder mee kan. 

Bij het nieuwe Wegenbeheerplan, wat gaat over 4,7 miljoen m2 verharding, is ook aandacht voor 

inclusie en wordt extra financiële ruimte gevraagd om daadwerkelijke wensen te kunnen honoreren. 

Naast het genoemde Preventieplan en zaken samenhangende met de Omgevingsvisie, is er onder 

andere ook bij de totstandkoming van de  Nota (maatschappelijk) Vastgoed en de Nota Grondbeleid 

expliciet aandacht voor Inclusie.  

 


