
 

1 
 

Uitvoering lokale inclusie agenda, bespreking met Toegankelijk Vught/Ouderen Samen/gemeente 
 
Toegankelijk Vught trekker 
 

 Maatregel Lokale Inclusie 
Agenda 

Wie 12-11-2019, stand en afspraken 

Jaarlijks 1-2 
activiteiten 
kiezen 

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 

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

In 2020: Prokkelweek (door Onderling Sterk, er zijn 
voldoende ideeën) in juni. 
Week van de Toegankelijkheid: 5 t/ 9 oktober. Werkgroep 
Week van de Toegankelijkheid is op 16/1/2020 bij elkaar 
geweest. Start voor de invulling gemaakt. In maart is 
landelijke thema bekend.  
 
Bekijken of er bij Proef Vught iets kan met bijv muziek. 
Nagaan (Anja) 

 

Vanaf 
2020 

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

Toegankelijk Vught  12/11: Elise overlegt met Marcus over de mogelijke invulling 
van het scholenproject (beknopt plan maken, beginnen met 
oriëntatie op wat er is/wat nodig zou zijn. Praktisch houden, 
minimale belasting scholen. Denk aan bv 1 lesmoment en 
figuranten bij het praktijk-verkeersexamen); 
16/1: Marcus heeft een programma, komt op 11/2 in 
vergadering Toegankelijk Vught. Let op dat scholen niet 
overvraagd worden.  

 

Vanaf 2020 Agenderen bij andere sectoren 
(culturele accommodaties w.o. 
Speeldoos, onderwijs, 
eerstelijnsgezondheidszorg, 
recreatie, horeca, winkels) en 
hen enthousiasmeren om hun 

Toegankelijk Vught en 
gemeente  
 

Toegankelijk Vught en gemeente doen dit continu. Focus 
nu vooral op horeca en cultuur. Blijven attenderen. 
Benaderen Mike Schuurmans van Onder Ons (Wie?). 
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accommodatie toegankelijk te 
maken.  

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 Opdracht aan Zet is verleend. Traject gaat lopen. 
16/1: eerste afkadering komt eraan. Wegens ziekte 
projectleider (Anke van der Marde neemt over) enigszins 
vertraagd t.o.v. oorspronkelijke schema.  

 

2020 Onderzoeken mogelijkheden 
fonds, dat gevuld wordt door 
meerdere partijen en waaruit 
kleine 
toegankelijkheidsmaatregelen 
kunnen worden betaald (bijv. 
drempelhulpen, beugels) 

Toegankelijk Vught neemt 
initiatief 

Elise vraagt Wouter Schelvis naar voorbeelden van een 
toegankelijkheidsfonds (voor kleine aanpassingen) 
16/1: Elise gaat dit nog na. 
 
Belangrijk: het gaat in eerste instantie om het onderzoeken 
van de mogelijkheden. Nut, hoe kan dit verantwoord enz. 
Koppeling met het testteam overwegen. 
 

 

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

Toegankelijk Vught / Ouderen 
Samen en. Gemeente 

Gestart is met de inventarisatie. Zoveel mogelijk toiletten 
laten aanmelden op de Hoge Nood-app. Dat is de basis voor 
het vervolg. 

2019 Alle toiletten gemeentelijke 
accommodaties aanmelden bij 
de HogeNood-app. Promoten 
van melding opengestelde 
toiletten bij de HogeNood-
app. 

Gemeente, Toegankelijk Vught 
- campagne 

Anja de J attendeert KHN-Vught op de Hoge Nood app 
16/1: Anja gaat dit herhalen. 

2019/20 Voorlichting aan/tips voor 
winkeliers, horeca, 
verenigingen 

Gemeente, Toegankelijk Vught Anja/Netty bespreken de communicatie en voorlichting 2020 
met de communicatiemedewerkster van de gemeente. Deel 
ligt ook straks bij het lokaal testteam. 
NB Communicatie neemt dit mee in het communicatieplan 
2020 
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16/1: ook tips meenemen in de communicatie. 

2019-
2020 

Verankeren rol Toegankelijk 
Vught, liaison met de adviesraad. 
Expliciet aandacht voor inclusie, 
gevolgen van beleid voor mensen 
met een beperking. Open staan 
voor en inspelen op signalen van 
mensen met een beperking. 

Gemeente, Toegankelijk Vught 
 

Marloes overlegt met Anneke over samenwerking en 
uitwisseling met de adviesraad sociaal domein. 
 
Verder: als eerder afgesproken ligt de kerntaak van de 
werkgroep Toegankelijk Vught bij advisering op het gebied 
van openbare ruimte. Verankeren: gaat over doel, status en 
samenstelling. Blijft als actiepunt staan. 
 
16/1: Kennismaking geweest. Agenda ASD gaat naar 
TV/OS, kunnen reageren op onderwerpen. Agenda TV gaat 
ook naar ASD. Daarnaast komen ze elkaar soms tegen op 
bijeenkomsten. 
Doel zou zijn dat input van anderen/direct betrokkenen 
wordt meegenomen. Stem van de burger laten horen. Meer 
verbinding zou wenselijk zijn.  
Bespreken met collega (Netty/Anja). 
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Toegankelijk Vught deelnemer: 
 
 

Vanaf 2019, 
hele 
looptijd 
plan 

Trainingen en workshops voor 
bewustwording en inhoudelijke 
kennis 
Voor: personeel in de horeca, 
retail, openbaar vervoer, partners 
in het sociale domein, ambtelijke 
organisatie. Praktische tips, 
hulpmiddelen. (bijv. Mental health 
first aid kit). 

Samen Sterk/ Toegankelijk Vught/ 
Centrummanagement/MKB, lokale 
afdeling KHN, OV, Reinier va 
Arkel, etc. 
Rol gemeente: bespreekbaar maken. 
 

Belangrijk: we hoeven niet alles zelf 
te doen. Denk ook aan bv het 
dementienetwerk.  
 
Denk ook aan combi met de tips & 
tricks voor vervoerders 
16/1: laten zien blijkt vaak het beste 
te werken (bijv. training blind lopen). 
In communicatieplan klein stukje 
melden.  
Waaier met tips (zie ook 
dementienetwerk) over hoe ga je om 
met.. en praktische tips, kan ook 
voor dit onderwerp. 
Evt. in aansluiting ook met testteam 
(combi waaier met tips, het fonds en 
het testteam, dan heb je oplossingen 
te bieden).   

Vanaf 2019 Tijdige en op de doelgroep 
afgestemde communicatie bij 
grote projecten als Rijksinfra, 
Centrumplan Oost 

Gemeente i.s.m. Toegankelijk Vught Is praktijk. 
16/1: blijven volgen. 

2019 Belemmeringen wegnemen om 
gebruik te maken van het 
reguliere openbaar vervoer: 
- deelname aan 
kennismakingsworkshops ‘OV-
Opstapdagen’ (2-3 keer) 
- tips & tricks voor 
beroepschauffeurs 

Gemeente, Samen sterk in de wijk, 
Toegankelijk Vught 

Anja/Netty gaan aan de slag met een 
opzetje voor bewustwording, tips en 
tricks bij vervoerders. 
 
OV-opstapdagen zijn al gehouden. 
16/1: nagaan of ze in 2020 ook 
gehouden worden (Anja/Netty). 
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Vooral activiteiten richten op 
vrijwilligers (Seniorenbus, Buurtbus). 
Link met workshops (zie boven) 

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

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

Optie: een keer aansluiten bij een 
vergadering van het MKB. Wel eerst 
duidelijk hebben met welk doel, 
welke boodschap. Het moet het 
MKB iets bieden (what’s in it for 
me). 
 
16/1: pas doen als we de combinatie 
testteam, waaier en fonds (evt.) 
hebben, zodat je oplossingen kunt 
bieden.  
Alvast nagaan wanneer MKB bijeen 
komt. Geldt ook voor horeca.  

 


