
 
 

Reactie Democraten Gorinchem 
 

1. Maak de gemeente toegankelijk   

Iedereen in Gorinchem moet mee kunnen doen. Een gemeente is dit ook verplicht. Ook in 
Gorinchem kan er nog een hoop verbeteren zodat écht iedereen kan meedoen. We gaan 
ons inzetten om Gorinchem zo toegankelijk mogelijk te maken. Het uitgangspunt van het VN-
verdrag over mensen met een beperking “Niet over ons, zonder ons”, vinden wij hierbij 
ontzettend belangrijk. Het betekent dat je altijd mensen met een beperking en/of chronische 
(=blijvende) ziekte moet betrekken bij de plannen die met hen te maken hebben. 
 
Wij willen ons inzetten voor de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen. Kan 
iemand bijvoorbeeld ergens veilig (in en uit) komen? Ook willen wij de communicatie over de 
toegankelijkheid van een gebouw of locatie verbeteren. Want het is fijn als je van tevoren 
weet of je ergens naartoe kunt. Wij willen ook dat de buitenruimte toegankelijker wordt. 
Bijvoorbeeld door meer gidslijnen aan te brengen en te zorgen dat speelplekken door alle 
kinderen en (groot)ouders gebruikt kunnen worden. Er moeten ook meer openbare wc’s 
komen die iedereen kan gebruiken. Bij de buitenruimte hoort ook het openbaar vervoer. Wij 
willen dat bushaltes toegankelijk zijn en zorgen dat er assistentie is voor mensen die dat 
nodig hebben. 
 
Toegankelijkheid gaat ook over de manier waarop er met je wordt omgegaan, of je je welkom 
en prettig voelt, en of het begrijpelijk is en lees/hoorbaar voor iedereen. Daarom willen wij de 
communicatie van de gemeente voor iedereen begrijpelijk maken en inzetten op 
bewustwording in de stad. Dit willen we doen door in gesprek te blijven. Met de winkels, de 
horeca, de sportverenigingen en de cultuursector. Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat 
iedereen in Gorinchem kan meedoen. 
 
2. Verhelp de woningnood onder mensen met een beperking  
Er is een wooncrisis in Nederland. Niet iedereen kan een betaalbare en passende woning 
vinden. Mensen met een beperking en/of chronische ziekte kunnen hier extra veel last van 
hebben. Ook in Gorinchem zijn er te weinig betaalbare en geschikte woningen. Wij willen 
daarom meer huizen gaan bouwen. Ook het aanvragen van een vergunning, voor 
bijvoorbeeld een verbouwing, moet goedkoper. Wij willen zo veel mogelijk ruimte geven aan 
inwoners die een woning naar hun wensen willen aanpassen of nieuw willen bouwen. Minder 
regels en meer ruimte voor tiny houses, flexwoningen en kangoeroe- of aanleunwoningen 
voor woonzorg-concepten (bijvoorbeeld mantelzorg).  
 
Ook willen wij als gemeente bijdragen aan de inzet van domotica (systemen die in huis 
geïnstalleerd kunnen worden waardoor bijvoorbeeld het licht automatisch aan- en uitgaat). 
Dit kan bijdragen aan het woongemak, de veiligheid en zorg aan huis, zodat mensen langer 
thuis kunnen wonen. 
 
3. Zorg dat mensen met een beperking of chronische ziekte goed rond kunnen komen  
Voor ons is het bestrijden van armoede één van onze 4 topprioriteiten bij de komende 
verkiezingen. Omdat mensen met een beperking en/of een chronische ziekte vaak 
afhankelijk zijn van een uitkering en hoge zorgkosten hebben, lopen zij een groter risico om 
in de armoede terecht te komen. De uitkering is namelijk vaak niet genoeg om elke maand 
van rond te komen. Wij willen hier actief mee aan de slag, want niemand zou in armoede 
mogen leven. Daarom moeten inkomensgrenzen van de minimaregelingen omhoog en de 
voorwaarden worden versoepeld. Laten we meer naar de mens kijken en minder naar de 
regels. Als laatst is het natuurlijk belangrijk dat iedereen de regelingen makkelijk kan 
aanvragen! 



 
4. Bied maatwerk bij ondersteuning  
Voor mensen die een beperking hebben en/of chronisch ziek zijn, is goede zorg onmisbaar. 
De gemeente helpt hieraan mee door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 
Hierdoor moet de gemeente inwoners helpen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen 
en deel te nemen aan het dagelijks leven. Wij vinden het belangrijk dat hierbij maatwerk 
wordt geleverd als dat nodig is. Dat betekent voor ons dat er goed wordt geluisterd, snel 
wordt gehandeld, en samen gezocht wordt naar de beste oplossing. Dit gaat het makkelijkst 
als er één loket is en alle betrokken organisaties goed samenwerken. Op die manier kan ook 
de zorg en ondersteuning toegankelijk worden gemaakt, zodat iedereen kan meedoen. 
 
5. Faciliteer en versterk de positie van de lokale organisaties van mensen met een 
beperking of chronische ziekte  
“Niet over ons, zonder ons.” Wij vinden het belangrijk dat mensen met een beperking en/of 
chronische ziekte worden betrokken bij de plannen die met hen te maken hebben. Zij zijn de 
grootste specialist! Dit wordt nu vaak vergeten. Ook in Gorinchem. Wij zijn daarom 
ontzettend dankbaar voor de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid. 
Maar vanuit de gemeente kan hiervoor nog veel meer gedaan worden. Want ook op 
onderwerpen die over andere thema’s gaan, zoals bijvoorbeeld evenementen of opdrachten 
die aan organisaties/bedrijven worden gegeven, is de kennis en ervaring van personen met 
een beperking en/of chronische ziekte vaak onmisbaar.  
 
In sommige gemeenten is er een speciale werkgroep opgericht waar samen met ambtenaren 
wordt gesproken over ideeën. Misschien is dat ook een goed idee voor Gorinchem. Of een 
regionale agenda waarin verschillende acties worden afgesproken. We gaan er graag over in 
gesprek.   
 
 
info@democratengorinchem.nl 
Minder politiek, meer voor elkaar. 
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