
Algemene beschrijving Toegankelijk Vught 

Wie zijn we, wat willen we en hoe denken we dat te bereiken ? … 

 

Toegankelijk Vught is al jaren actief in Vught, maar de laatste 2-3 jaren nemen onze activiteiten een 

grote vlucht. Het is af en toe bijna niet bij te houden hoe veel situaties en ontwikkelingen om 

aandacht vragen. Gelukkig is onze werkgroep verbreed doordat we inmiddels bij Ouderen Samen zijn 

ondergebracht want daarmee kwamen ook extra handen beschikbaar.  

In 2016 is het VN verdrag voor mensen met een handicap in Nederland geratificeerd. Daardoor 

kwamen steeds meer onderwerpen aan het licht waarbij Toegankelijkheid een rol moet gaan spelen. 

Zowel de fysieke toegankelijkheid blijft natuurlijk altijd onze aandacht krijgen, maar inmiddels 

moeten we ons ook bezig gaan en blijven houden met de Beleidsmatige verankering van 

Toegankelijkheid op allerlei vlakken.  

Op bepaalde vlakken loopt Vught al duidelijk vooruit op andere gemeenten. Zo hebben we hier al 

enkele jaren geleden geinvesteerd in het toegankelijk maken van het Openbaar Vervoer. Als een van 

de eerste gemeenten in onze regio Brabant hebben wij alle 68 bushaltes destijds al aangepast, met 

gebruikmaking van een provinciale subsidie. Er zijn genoeg gemeenten die nog aan het nadenken zijn 

over waar ze hiermee zouden moeten beginnen ! 

Daarnaast heeft Vught op 11 oktober 2019 het manifest “Iedereen doet mee” ondertekend waarmee 

zij aangeeft dat het belangrijk is dat in onze gemeente iedereen ook echt overal kan gaan komen en 

kan gaan deelnemen. De gemeente heeft daarmee een inspanningsbelofte gedaan, maar dat 

betekent wel dat we nu als ervaringsdeskundigen steeds meer betrokken worden bij het ontwikkelen 

van beleid “Over ons en met ons”. 

Een van onze vrijwilligers adviseert bijvoorbeeld op het gebied van Digitale Toegankelijkheid. Dus het 

toegankelijk maken van websites en communicatiemiddelen. 

Drie van onze vrijwilligers zijn deelnemer in werkgroepen die zich bezig houden met de 

ontwikkelingen rond het Spoor en de N65. Een ander lid van onze werkgroep is trouw deelnemer aan 

het Reizigers Overleg 

En in een gastvrije gemeente hoort ook duidelijkheid te zijn over de beschikbare openbare en 

toegankelijke sanitaire voorzieningen. Alleen al het in kaart brengen van de mogelijkheden die er al 

zijn vraagt een grote inspanning van ons allemaal. Daarvoor hebben we samenwerking gezocht met 

een ambassadeur van de landelijke Toilet Alliantie en zijn we als gemeente inmiddels aangesloten bij 

“De Hoge Nood app”. Naast inventariseren van het huidige aanbod proberen we ook een nieuwe 

24/7 beschikbare Toegankelijke voorziening gerealiseerd te krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat er 

een politieke lobby gevoerd wordt, want nog niet iedereen is overtuigd van de nut en noodzaak van 

een dergelijke voorziening.  

Verder heeft de jeugd de toekomst en dus is het belangrijk dat er voorlichting gegeven gaat worden 

op scholen waarbij de jeugd zich meer bewust wordt van “bijzondere verkeersdeelnemers” en hoe 

daar mee om te gaan. Niet alleen in het verkeer, maar in het gehele dagelijks leven.  

Ondertussen gaat ons reguliere advieswerk ook gewoon door. We zijn meestal vroegtijdig betrokken 

bij plannen voor herinrichting van straten en woonwijken. Zodra er tekeningen op tafel liggen 

worden wij als ervaringsdeskundigen gevraagd mee te kijken naar het borgen van looproutes en 

veilige oversteken volgens de laatste normen. 



Waar staan we nu ? 

Volgens mij staan we als werkgroep nu op een punt waarop we, nog meer dan anders, naar buiten 

moeten. Elkaar opzoeken. Grote organisaties als Horeca Nederland en het MKB kunnen een grote en 

belangrijke rol spelen in het verbeteren van de toegankelijkheid van een gemeente. Maar ook 

scholen en culturele organisaties kunnen grote invloed hebben in het collectief bewustzijn binnen 

een gemeente.  

 

Wat willen we ?  

We willen dat Vught een veilige, gastvrije gemeente wordt en blijft, waarin het voor iedereen goed 

toeven is en waarin iedereen zich welkom en “thuis” voelt. Waar iedereen als vanzelfsprekend 

rekening houdt met elkaar en waar nodig voorzieningen treft om het voor iedereen zo leefbaar 

mogelijk te maken en houden. Een gemeente die durft te kiezen voor praktische veiligheid en 

leefbaarheid boven architectuur.   

 

Hoe denken we dat te bereiken ? 

Door meer naar buiten te treden. Elkaar op te zoeken, mogelijkheden voor ontmoeting te creëren en 

goede, eenduidige voorlichting te geven. Door begrip te kweken en goede voorbeelden te promoten. 

Goede PR campagnes opzetten, duidelijke voorlichtingsmaterialen gebruiken, aansluiten bij 

landelijke campagnes en door het gezamenlijk organiseren van themadagen/weken.  En vooral ook 

de plaatselijke media gebruiken om blijvend aandacht te vestigen op dit belangrijke onderdeel van 

onze samenleving.  

Bovendien moeten we streven naar continuïteit en voortgang. Aandacht voor Toegankelijkheid moet 

geborgd blijven en mag niet stoppen bij de inzet van bepaalde personen of campagnes. Door de 

jeugd via de scholen te betrekken moeten we zorgen dat ook volgende generaties bewust aandacht 

blijven houden voor de vele en diverse doelgroepen die we in ons mooie Vught koesteren en de 

bijzondere voorzieningen die soms getroffen moeten worden.  

Op die manier kunnen we gezamenlijk blijven bouwen aan een Mooie, functionele en Inclusieve 

Gemeente !  
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