
De lokale inclusie agenda is inmiddels opgesteld en door B&W goedgekeurd. In September komt het 
stuk in de Commissie Samenleving en zal dan uiteindelijk in de Raad worden vastgesteld. 
Er zijn vanaf begin 2019 al zaken in gang gezet en deze zullen de komende jaren verder worden 
uitgevoerd. 
 
 

2019 
t/m 
2021 

Vught-breed werken aan 
bewustwording en inhoudelijke kennis 
door middel van trainingen en 
workshops. Denk aan praktische tips, 
hulpmiddelen. (bijv. Mental health first 
aid kit). 

Toegankelijk Vught en Samen sterk in 
de wijk, in samenwerking met het 
Centrummanagement/Midden-  en 
KleinBedrijf, lokale afdeling 
Koninklijke Horeca Nederland, 
vervoerders, zorginstellingen etc. 
Rol gemeente: aandacht voor vragen, 
wijzen op mogelijkheden 

2019 
t/m 
2021 

Tenminste2x per jaar aansluiten op 
landelijke aandacht en acties op het 
gebied van toegankelijkheid met lokale 
activiteiten/publiciteit. Zoals de Week 
van de Toegankelijkheid, de 
Internationale dag voor mensen met 
een beperking, witte stokkendag, 
Prokkeldag 

Toegankelijk Vught, (deelnemers 
aan) Samen Sterk in de Wijk.  
 

2020 Scholenproject: werken aan 
bewustwording onder jongeren, 
bijvoorbeeld door in verkeerslessen en 
praktijkexamen situaties met mensen 
met een beperking op te nemen 

Toegankelijk Vught  

Wanneer Acties/maatregelen Wie? 

Vanaf 2020 Het thema toegankelijkheid in Vught breed 
onder de aandacht brengen/houden  (bv. bij 
culturele accommodaties, onderwijs, 
eerstelijnsgezondheidszorg, recreatie, horeca, 
winkels) en het toegankelijk maken van 
accommodaties stimuleren. Kansen grijpen bij 
renovatie of nieuwbouw. 

Toegankelijk Vught en 
gemeente  
 

Vanaf 2020 Samenstelling van een lokaal ‘testteam’ van 
ervaringsdeskundigen, die op verzoek mee 
kunnen kijken naar de toegankelijkheid van 
gebouwen en openbare ruimte. 

Toegankelijk Vught 

2020 Onderzoeken mogelijkheden 
toegankelijkheidsfonds voor kleine 
toegankelijkheidsmaatregelen, dat gevuld 
wordt door meerdere partijen.  

Toegankelijk Vught 
neemt initiatief  en is 
uitvoerder.  

Wanneer Acties/maatregelen Wie? 

2019 Uitvoering stappenplan 
‘waarkaniknaardewc.nl’. Op basis hiervan een 
concreet voorstel maken. 

Toegankelijk Vught / 
Ouderen Samen en 
Gemeente. De 
Toiletalliantie en de Dutch 
Toilet Organisation kunnen 
helpen met kennis. 



2019 Alle opengestelde toiletten gemeentelijke 
accommodaties aanmelden bij de HogeNood-
app. Promoten van melding opengestelde 
toiletten bij de HogeNood-app, o.a via de 
lokale media en in overleggen met lokale 
ondernemers. 

Gemeente, Toegankelijk 
Vught. 

2020 Voorlichting aan/tips voor winkeliers, horeca, 
verenigingen. 

Toegankelijk Vught 

 

Wanneer Acties/maatregelen Wie? 

2019 Drempels wegnemen om gebruik te maken van 
het reguliere openbaar vervoer: 
- deelname aan kennismakingsworkshops ‘OV-
Opstapdagen’  
- tips & tricks voor beroepschauffeurs 

Gemeente, Samen Sterk in 
de Wijk, Toegankelijk 
Vught 
 

 
 

 

Wanneer Acties/maatregelen Wie? 

2019/2020 Samen met de horeca en het MKB werken 
aan toegankelijkheid. Betreft zowel fysieke 
toegankelijkheid als bejegening. Daarbij 
aansluiten op hun eigen actieplan. 

Gemeente, KHN en MKB 
(meenemen in reguliere 
overleggen met lokale 
ondernemers), 
Toegankelijk Vught 

 

Wanneer Acties/maatregelen Wie 

2019/2020 Verankeren rol Toegankelijk Vught, 
liaison met de adviesraad. In de 
advisering van de adviesraad aandacht 
voor inclusie en de gevolgen van beleid 
voor mensen met een beperking. Hierbij 
ook kijken naar de jongere doelgroep. 

Gemeente, Toegankelijk 
Vught, Adviesraad sociaal 
domein, cliëntorganisaties 
partners Samen Sterk in de 
Wijk. 

 
Tot slot 
Door samen te werken met uiteenlopende partijen verwachten we dat in 2021 belangrijke stappen 
zijn gezet naar een inclusieve samenleving. In dat jaar zullen we met ervaringsdeskundigen en 
maatschappelijke organisaties de balans opmaken en bezien wat er verder nodig is. 
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