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College van Burgemeester en Wethouders van Weesp
Ter attentie van wethouder L. de Lange
Gemeenteraad Weesp
Ter attentie van de Griffie
Postbus 5099
1380 GB Weesp

Betreft: Advies inzake de Inclusieve stad Weesp

Weesp, 24 mei 2019

Geachte heer De Lange, geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u ons advies inzake de verdere uitwerking van het Inclusief beleid in Weesp. Dit
advies is gebaseerd op de startnotitie uit december 2018, aangevuld met een reactie op de wijze
waarop u een vervolg wilt geven aan invulling van het inclusief beleid en concrete suggesties voor
activiteiten. Wij hopen met onze opmerkingen en suggesties bij te dragen aan het realiseren van
een inclusieve stad.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Weesp,

H.G. Blaauwbroek
Voorzitter

CC:

Mw. M. Steyger
Mw. S. van de Watering
Mw. T. Andreas
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De Adviesraad Sociaal Domein Weesp hecht veel belang aan het realiseren van een inclusieve stad.
Veel mensen met een fysieke, psychische of sociale beperking ervaren dagelijks hoe lastig het is om
maatschappelijke te participeren. Soms gaat dit om relatief eenvoudige dingen, zoals onnodige
obstakels op de weg. Soms om moeilijke dingen, zoals discriminatie of sociale uitsluiting. Wij zijn
daarom blij dat de gemeente Weesp het onderwerp inclusie op de agenda heeft gezet en wil werken
aan een inclusieve stad.
De startnotitie ‘Inclusief Beleid Weesp 2019’ is een inventarisatie van beleid, voorzieningen en
initiatieven die bijdragen aan de inclusieve stad. Wat wij in het verhaal missen is een overzicht van
ontbrekend beleid en ontbrekende voorzieningen, alsmede een beoordeling van de effecten van
beleid op het realiseren van de inclusieve stad.
De ambitie die in de startnotitie staat verwoord maakt duidelijk dat de focus ligt op het realiseren van
een toegankelijke (openbare) omgeving. Dit vinden wij een gemiste kans: inclusief beleid is zoveel
meer, zoals blijkt uit de hierna genoemde voorbeelden.
In de startnotitie wordt voorgesteld om met burgers, belangengroepen en organisaties in gesprek te
gaan over ervaren belemmeringen en noodzakelijke maatregelen om Weesp inclusief te maken. De
opbrengst wordt verwerkt in een ‘Nota inclusief beleid Weesp’. Inmiddels is het idee om een
beleidsnota te schrijven ingewisseld voor het opstellen van een actieplan, zodat sneller gehandeld
kan worden. De Adviesraad Sociaal Domein is er voorstander van om knelpunten op het gebied van
fysieke toegankelijkheid snel aan te pakken. Daarbij volstaat een actieplan. Echter, voor het realiseren
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van een daadwerkelijk inclusief Weesp is een integrale benadering nodig, gericht op specifieke
doelgroepen met een mix van maatregelen. Wat ons betreft mogen de ambities van de gemeente om
een inclusieve samenleving te realiseren verder omhoog. Wij adviseren daarom naast het actieplan
een beleidsplan op te stellen waarin deze ambities wordt verwoord en uitgewerkt.
Aanvullingen op de startnotitie
Fysieke toegankelijkheid
- Een probleem voor mensen met een beperking zijn onnodige obstakels op de stoep.
Reclameborden, fietsen, etc. De regelgeving lijkt hiervoor voldoende, handhaving ontbreekt.
- Dit geldt ook voor handhaving van het bouwbesluit en ‘Geboden toegankelijkheid’ bij nieuwen verbouwprojecten en inrichting van de openbare omgeving. Bijvoorbeeld parkeerplaatsen
voor mensen met een handicap zijn vaak te krap.
- Het is wenselijk dat er een inventarisatie komt van de toegankelijkheid van alle gebouwen in
Weesp met een publieke functie. Een schouw lijkt hiervoor een adequaat middel. Wij
adviseren daarbij om te prikkelen door positieve voorbeelden publiekelijk te belonen en
bekend te maken.
Wet maatschappelijke ondersteuning
- Burgers ervaren drempels bij het doen van aanvragen voor voorzieningen op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning. Deze liggen deels bij de aanvragers (bijvoorbeeld verkeerde
verwachtingen, of wantrouwen) en deels bij de gemeente (bijvoorbeeld lange procedures en
aanbodgericht werken). Burgers vragen zich af: hoe kom ik voorbij het loket? De
afhoudendheid van de gemeente wordt als te hoog ervaren. Misschien komt het ook doordat
de burger niet goed weet hoe het proces werkt. Wellicht helpt het door op de website van de
gemeente duidelijke stroomschema’s toe te voegen met een toelichting per stap.
Jeugd
- Een van de eisen die gesteld wordt aan het vormgeven van inclusief beleid is het betrekken
van de doelgroepen. Met name voor jeugd met een beperking lijkt ons dit zeer relevant. Wat
hebben zij nodig om ongehinderd aan de samenleving te kunnen meedoen?
- Er zijn in Weesp diverse voorzieningen om participatie van jeugd te bevorderen, zoals het
kindpakket en het jeugdfonds sport en cultuur. Het gebruik hiervan laat te wensen over.
Armoede is een sociale beperking en dus onderdeel van inclusief beleid.
Suggesties voor een breder inclusief beleid
De Adviesraad Sociaal Domein heeft een aantal suggesties om het ‘inclusief beleid te verbreden en te
verdiepen.
Aandacht voor nieuwe Weespers
In onze gemeente met een diverse samenstelling zou de aandacht met betrekking tot inclusief beleid
vooral moeten gaan over wat ons bindt in plaats van welke diversiteit er is.
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Om dit te bereiken of te stimuleren is het van groot belang dat iedereen de mogelijkheid heeft om
ten volle aan de Weesper gemeenschap deel te kunnen nemen. Verschil in kansen mag niet
doorslaggevend zijn om mee te doen. Maak Weesp letterlijk maar ook figuurlijk toegankelijk en zoek
de overeenkomsten tussen de diverse te onderscheiden groepen bewoners en faciliteer ontmoeting
op vele manieren.
Voor ‘nieuwe weespers’ met een niet westerse achtergrond zoals mensen uit Eritrea en andere
Afrikaanse landen is het belangrijk dat ze kunnen communiceren en dat Weesp zich aan hen
openbaart in alle mogelijke vormen vanaf het begin dat men hier woont. Het betekent dus een
grondig inburgeringsprogramma dat toetsbaar effectief is en mensen op verschillende niveaus en met
verschillende interesses afdwingbaar laat kennismaken met onze gemeenschap. Statushouders moet
worden voorgehouden dat ze deel uit maken van onze gemeenschap en zij moeten dit ook
daadwerkelijk kunnen gaan voelen.
Stadgenoten moeten voorlichting krijgen over de achtergronden van de instromers teneinde begrip
te krijgen voor hun situatie en zij steeds meer gezamenlijk optrekken in vele situaties. Wat verbindt
statushouders met de Weespers en waar vinden ze elkaar op een natuurlijke wijze? Sport
verbroedert zegt men, laat dit blijken zo te zijn.
De ervaring leert dat het behalen van een inburgeringsdiploma niet meer is dan een eerste stap op
weg naar werk en inkomen. Zelfstandigheid en meedoen op veel fronten in plaats van aan de kant
staan. Extra aandacht dus voor het traject na de inburgering, maar eigenlijk al tijdens de inburgering:
waar liggen kansen en mogelijkheden op individueel niveau om deel te nemen aan onze Weesper
maatschappij en wat is daarvoor nodig aan kennis en vaardigheden. De Nederlandse maatschappij
heeft nu bijvoorbeeld behoefte aan vakkundige handwerklui: die zitten gegarandeerd onder de
nieuwe weespers!
Coaching van kwetsbare doelgroepen
Kinderen met een al dan niet aangeboren aandoening of beperking moeten een goede opleiding
kunnen krijgen. Dat betekent dat zij vanaf de lagere school goede begeleiding kunnen krijgen.
Informatie hierover is nu diffuus. De gemeente kan hieraan bijdragen door duidelijk voorlichting,
bijvoorbeeld over de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget.
Een andere doelgroep: moeders en vaders met kinderen die door scheiding in de problemen krijgen
en in de schuldsanering terecht komen. De gezinnen hebben een coach nodig die er echt aan werkt
dat de geld- en andere problemen in goede banen worden geleid. Nu komen zij soms terecht bij een
organisatie die de bewind voering op zich neemt, maar die totaal geen band met het gezin heeft. De
begeleiding bestaat uit het zorgen dat de rekeningen betaald worden.
Bouwen en inrichten voor mensen met een beperking
Voor mensen met beperkingen in welke vorm dan ook is het belangrijk om beleid op gebied van
aangepast bouwen en een toegankelijke woon- en leefomgeving ook werkelijk vorm te geven vanaf
het eerste moment dat de vraag over toegankelijkheid zich aanbiedt. Omschrijf heldere voorwaarden
en handhaaf deze. Wordt er bij het opstellen van het terrasbeleid ook gedacht aan toegankelijkheid
om moet er letterlijk geslalomd worden? Vrije doorgang van trottoirs is belangrijk voor mensen met
beperkingen maar ook voor ouderen en moeders/vaders met kinderwagens. Handhaaf dus
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verordeningen en maak ze inclusief en communiceer waarom dit zo belangrijk is. Veel aanpassingen
zijn uitermate geschikt voor meerdere doelgroepen: lage instapbussen bijvoorbeeld zijn voor heel
veel meer dan alleen ouderen erg handig en maken het reizen met OV aantrekkelijker.
Versterk het ‘samen gevoel’
Investeer in het uitbreiden en opzetten van buurtnetwerken (zie burennetwerk Amsterdam), het bij
elkaar brengen van vraag en aanbod van klusjes. Zorg ervoor dat bij evenementen zoals Koningsdag,
Weesp Gastvrij en de speciale avonden voor de nieuwe bewoners van Weesp, dit soort netwerken
uitgebreid onder de aandacht worden gebracht. Nieuwe bewoners willen zich graag thuis gaan
voelen in hun nieuwe woonplaats. Een klusje voor een buurtbewoner blijkt een mooie vorm te zijn,
om in contact te komen met stadsgenoten.
Zet gedeeltes van groenstroken van de gemeente om in stadstuinen waar mensen de mogelijkheid
krijgen om een stukje grond te bewerken, (volkstuinvereniging Kweeklust heeft door de vele vraag
naar tuinen, een stop voor de wachtlijst! ). Elkaar ontmoeten tijdens actief zijn met groen, is een
positieve manier om jouw buurtgenoten te leren kennen.
Voorzieningen
Zorg voor openbare toiletten die goed toegankelijk zijn en die goed onderhouden worden of zorg
ervoor dat in de horeca toiletten laagdrempelig beschikbaar zijn.
Openbaar vervoer is belangrijk in verband met mobiliteit van mensen met een beperking. Bovendien
haalt het mensen uit hun eigen auto als het maar een dicht netwerk is van mogelijkheden. Zorg dus
dat deze zo noodzakelijke voorziening op een hoger niveau komt, ook binnen de stadsgrenzen van
Weesp. Niet onbelangrijk: houdt het ook voor ‘de kleine beurs’ betaalbaar! Gerichte subsidies zijn
mogelijk een goede stap. Participatie vraagt om mobiliteit!
Advies
Het is goed dat de gemeente aandacht heeft voor inclusief beleid. Het is goed dat er gewerkt wordt
aan fysieke toegankelijkheid. Obstakels op dit gebied moeten snel worden aangepakt. Een inclusieve
stad vergt echter meer: een integraal beleid gericht op het oplossen van belemmeringen voor
specifieke doelgroepen. Wij adviseren om naast het actieplan voor het aanpakken van problemen op
korter termijn een beleidsplan op te stellen waarin de ambities van Inclusief Weesp worden
verwoord.

H.G. Blaauwbroek
Adviesraad Sociaal Domein Weesp

