
D66 gelooft erin dat de gemeente voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht je 
beperking. Voor diegene die geen gebruik maken van hulpmiddelen, is het niet altijd even 
zichtbaar welke beperkingen er in een stad zijn. Daarom is het belangrijk om met verschillende 
mensen hierover in gesprek te blijven. Wat ervaar je als je in een rolstoel zit, blind of doof 
bent. Wat valt je op op het moment dat je gebruik maakt van een hulphond of een begeleider. 
Dit soort “antwoorden” lijken voor de hand te liggen, door parkeerplaatsen voor minder valide 
mensen te maken, gebruik te maken van speciale tegels op een station, maar het zit hem vaak 
in die dingen die minder opvallend zijn en dus benoemt moeten blijven worden. D66 vindt 
toegankelijkheid ook belangrijk als het gaat om gemeentelijke communicatie. In het bijzonder 
voor laaggeletterde, analfabeten, maar ook slechtzienden.  
Onder toegankelijk maken, verstaan we ook arbeidsparticipatie.  
 
Binnen D66 zien wij de woningnood binnen meerdere groeperingen als een probleem en 
willen hiervoor dat er minimaal 1000 woningen bij komen in Gorinchem.  D66 wil daar waar 
kansen scheef zijn, deze rechttrekken. Dit geldt voor alle Gorcumers.  
 
Financiële problemen kunnen bij mensen met een beperking gaan stapelen. Doordat men 
vaker extra (zorg) kosten heeft. D66 is van mening dat we uit moeten gaan van dat wat wél 
kan en dat volop stimuleren. Als dat niet lukt zal er een goed vangnet moeten zijn dat 
bestaanszekerheid garandeert. In eerste instantie vinden wij het belangrijk dat men vooral 
een positie krijgt binnen het arbeidsproces. Meedoen op elk vlak vinden wij daarin essentieel. 
Hierin gebeurt al veel, maar niet alles is even zichtbaar (bijvoorbeeld de verschillende 
mogelijkheden met betrekking tot ondersteuning op het gebied van werk/werk zoeken). Zorg 
en ondersteuning is voor iedereen die dat nodig heeft van belang, eigen regie hierin ook! Zelf 
doen wat zelf kan, ondersteunen of overnemen daar waar nodig. Betutteling moet hierbij 
vermeden worden. En soms moet je ook ontzorgen, mensen even wat ademruimte geven en 
samen kijken waar een oplossing zit.  
 
Binnen de gemeente wordt regelmatig gebruik gemaakt van lokale organisaties, dit moet wat 
D66 betreft zo blijven. Het gesprek is hierbij enorm belangrijk. Zowel met instellingen als met 
organisaties die zich inzetten voor bepaalde doelgroepen.  
 
Binnen D66 staan we open voor het gesprek, om te leren van de ander en gaan we uit van 
mogelijkheden en kijken in oplossingen. De slogan “laat iedereen vrij, maar niemand vallen, 
sluit hier perfect bij aan. 


