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Alphen aan den Rijn, 14 juni 2018 
 
Onderwerp: ongevraagd advies Inclusief beleid 
 
Geacht College, 
 
Regelmatig komt in de vergaderingen van de cliëntenadviesraad het aandachtsgebied “inclusief beleid” aan de 
orde. Een inclusieve samenleving is een voorwaarde voor participatie. Het inmiddels geratificeerde VN verdrag  
staat daarbij centraal. 
 
De adviesraad vraagt zich af in hoeverre onze gemeente al voldoet aan die inclusieve samenleving waarin 
iedereen mee kan doen. Wordt er in alle opzichten een actief beleid gevoerd om inclusief te zijn ?  
Het is ons bekend dat Movisie bereid en in staat is om gemeenten te helpen bij de ontwikkeling en 
implementatie van dat beleid. Movisie houdt bijvoorbeeld in verschillende gemeenten een nulmeting om vast 
te stellen wat de huidige situatie is en op welke punten verbetering nodig zou zijn.  
 
De cliëntenadviesraad adviseert u te overwegen of een dergelijke nulmeting in Alphen aan den Rijn zou 
kunnen worden gehouden. 
 
Toegankelijkheid is een belangrijk aspect van de inclusieve samenleving.  
Voor de meeste mensen is het heel gewoon: je vrije tijd vul je zelf in, je doet de dingen die je zelf wilt doen. 
Voor bijna 20 procent van de mensen is dit geen vanzelfsprekendheid. Dit heeft alles te maken met de 
toegankelijkheid van bijvoorbeeld musea, horeca, sportclubs, attractieparken en natuurgebieden. Die kan 
beter. Er zijn genoeg voorbeelden waar het al goed gaat.  
Van 1 t/m 6 oktober 2018 wordt weer de landelijke week van de toegankelijkheid gehouden.  
 
De cliëntenadviesraad adviseert het college om na te gaan of juist in déze week nadrukkelijk extra aandacht 
besteed zou kunnen worden aan toegankelijkheid voor iedereen.  
 
Tijdens deze week zou bijvoorbeeld door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd kunnen worden voor 
burgers met een beperking om in die bijeenkomst met hen in gesprek te gaan over de vraag wat en waar de 
toegankelijkheid verbeterd kan/moet worden.  
Een andere suggestie zou kunnen zijn om een ondernemer die de toegankelijkheid van zijn/haar locatie heel 
goed geregeld heeft tijdens die week door bijvoorbeeld de wethouder sociaal domein extra in het zonnetje te 
laten zetten. Daarmee wordt publiciteit gegenereerd die voor andere ondernemers/instellingen aanleiding zou 
kunnen zijn om verbetering van de toegankelijkheid hoog op de agenda te zetten. 
 
Tenslotte wijzen we u nog op bijgaande notitie waarin juist vandáág op landelijk niveau plannen worden 
aangekondigd om de samenleving toegankelijke te maken voor mensen met een handicap ! 
 
Wij hopen dat u kennis wilt nemen van onze adviezen en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
Hoogachtend,  
 
 
 
Kees Slingerland,       
Voorzitter Cliëntenadviesraad      


