
Allereerst willen we als CDA Gorinchem onze waardering uitspreken voor de inzet van de Stichting 
Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid en de Wmo Klankbordgroep.  
Voor alle inzet van de afgelopen jaren, het aandacht blijven vragen namens uw achterban en de 
bereikte resultaten. Ook voor het voornemen om een debat te organiseren.  
Hieronder geven wij kort aan wat onze standpunten en inzet is op de 5 punten die u heeft 
aangedragen. Liever gaan we echter met jullie in gesprek. Richting 16 maart, maar zeker ook erna!  
 

1. Maak de gemeente toegankelijk. 
Het CDA Gorinchem is het hiermee volledig eens. Als het gaat over de openbare ruimte hebben we 
vier jaar geleden de toegankelijkheidstoets geagendeerd. We zien wel dat er de afgelopen vier jaar 
alleen wat gebeurde als het ‘werk met werk’ was. Wij willen echter ook wegen en straten opnieuw 
inrichten die beter kunnen functioneren, verkeersveiliger moeten, leefbaarder kunnen worden en 
ook zeker toegankelijker. Dat betekent dat wij het budget voor herinrichtingen willen verhogen.  
We zien bij een aantal voorbeelden dat het namelijk met soms eenvoudige ingrepen verbeterd kan 
worden. Denk aan de oversteekbaarheid van de Banneweg, de Gildenweg en de plannen voor 
Haarsekaden met doorlopende trottoirs.  
 
Met betrekking tot winkels, restaurants en verenigingen willen wij ook jullie uitdagen om goede 
voorbeelden uit te lichten! Bijvoorbeeld met een bericht of sticker om deze 
‘toegankelijkheidstoppers’ als goed en inspirerend voorbeeld te laten zijn voor anderen. De 
gemeente kan ook bij vergunningen advies geven als het gaat over miva-toiletten, doorgangen, etc.  
 
Ten slotte vinden wij dat de “vergeet me niet route” ook onder dit punt genoemd mag worden. CDA 
Gorinchem nam door middel van een motie hiertoe het initiatief zodat mensen met dementie of die 
een extra steuntje in het verkeer kunnen gebruiken, ook goed de weg weten te vinden in onze stad. 
 

2. Verhelp de woningnood onder mensen met een beperking. 
We willen dat inwoners een woning hebben die bij hun situatie past. Denk aan starters die de 
woningmarkt betreden en ouderen die in hun eigen wijk willen blijven wonen. Bij 
nieuwbouwprojecten en herontwikkellocaties willen we daarom ook meer aandacht voor betaalbare 
levensloopbestendige woningen en aanleunwoningen. Daarnaast ook meer de combinatie van 
wonen en zorg. 
Voor mensen met een beperking geldt dat zeker ook. Ook als er vanuit de gemeente of Poort6 een 
(huidige) woning geschikt gemaakt kan worden.  
We vinden uw suggestie van de woon-zorgvisie heel goed! Samen met Poort6, Rivas en huisartsen 
gaan we graag aan de slag. 
 

3. Zorg dat mensen met een beperking of chronische ziekte goed rond kunnen komen 
Elke inwoner moet naar eigen kunnen mee blijven doen in onze samenleving. Wij zijn ervan 
overtuigd dat iedereen binnen zijn beperkingen, altijd een bijdrage kan blijven doen aan onze 
samenleving. Dat helpt de samenleving verder, maar ook een inwoner zelf. 
Om goed rond te kunnen komen, hoort betaalbare huisvesting. En voor degenen die toch de rand 
overgaan, bieden we snelle en goede schulddienstverlening. Zo blijven kleine problemen klein. 
 

4. Bied maatwerk bij ondersteuning 
Voor CDA Gorinchem geldt: je mag zijn wie je bent. Iedereen mag gelijkwaardig mee doen. Daarom 
willen we dat bij ondersteuning oog is voor de persoonlijke situatie. Het doel is dat degenen die dat 
nodig hebben de juiste zorg en hulpmiddelen krijgen. We vinden het belangrijk dat bijvoorbeeld de 
betrokken WMO consulenten deskundig zijn, maatwerk leveren, daarbij overstijgend denken en het 
netwerk van de cliënt erbij betrekken. 
 



5. Faciliteer en versterk de positie van de lokale organisaties van mensen met een beperking 
of chronische ziekte. 

Helemaal eens. Jullie blijven wat ons betreft een belangrijke rol spelen bij sociaal beleid, maar ook 
bij beleid in het fysieke domein.  
Daarnaast zijn we ook benieuwd waar jullie als organisatie behoefte aan hebben om die rol goed te 
kunnen blijven spelen.  
 
 


