
 
BIJDRAGE TOEGANKELIJKHEID. 
 
Voorzitter, 
 
De toegankelijkheid van de openbare ruimte en gemeentelijke  
gebouwen heeft al dikwijls in onze gemeente op de agenda gestaan. 
 
Inclusiviteit dient een kernwaarde te zijn van onze gemeente: dat betekent: 
gelijkwaardigheid, erbij horen, niemand uitsluiten. 
Toegankelijkheid zijn hoort hierbij. 
Een steeds terugkerend begrip bij toegankelijkheid is bewustwording. 
Door nagenoeg alle belangenverenigingen en -behartigers wordt dit onderwerp als eerste 
genoemd. Bewustwording staat of valt met het slagen van dit onderwerp.  
 
Bewustwording moet een blijvend en terugkerend onderwerp zijn voor een actieplan. 
Een plan dat tevens dynamisch dient te zijn! 
 
Daarnaast kan en moet bewustwording in samenwerking met belangen organisaties verder 
vorm worden gegeven. 
Dit is een proces waar doorlopend op moet worden ingezet en gebruik kan worden gemaakt 
van extra (soms landelijke)  aandachtmomenten. 
 
Voor de gemeentelijke organisatie geldt net zo dat bewustwording vorm moet krijgen. En ja, 
dan spreek je soms over omdenken. 
 
Want ondanks de wettelijke basis beschreven in een verdrag van de  Verenigde Naties, 
landelijke en lokale overheden,  zijn dikwijls noodzakelijke aanpassingen niet in een 
programma van eisen opgenomen.  
Wij zien wel in een bijlage een aantal opsommingen vermeld en zelfs verdeeld in een 
urgentievermelding maar daadkracht en realisering blijft dikwijls uit. 
Wij zien ook de win situatie van het organiseren van bijeenkomsten met het doel dat 
medewerkers van gemeenten en ervaringsdeskundigen waar mee wordt samengewerkt 
periodiek worden geïnformeerd en  geïnspireerd. 
Het is eigenlijk heel simpel: Hou zelf de spiegel voor en stel jezelf de vraag: Hoe zou ik zelf 
willen, als ik een uitdaging hebt, dat bepaalde zaken gerealiseerd zouden worden! 
Kortom, samen moeten wij van Oosterhout een stad maken waarin iedereen die dat wil, 
mee kan doen en zich welkom voelt, met of zonder beperking. 
Wij als fractie van Gemeentebelangen willen de hoogste prioriteit geven aan voorzieningen 
die voor de valide mens normaal zijn maar voor de mens met een uitdaging een must om 
deel te kunnen nemen aan het normale leven. 
Wij als groepering stemmen dan ook volmondig in met het voorstel jaarlijks een bedrag van 
€ 25.000,= voor de aanpassing voor de openbare  ruimte en gebouwen beschikbaar te 
stellen. 
 
Tot zover voorzitter. 


