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1. Maak de gemeente toegankelijk  
Toegankelijke scholen, sportverenigingen, stations en winkelcentra zijn onbruikbaar als de 
verbindingen ertussen niet toegankelijk zijn. Alleen als de openbare ruimte volledig 
toegankelijk is, kan iedereen zich zelfstandig verplaatsen. Zorg ervoor dat inclusief ontwerp 
geborgd wordt in het ontwerp, onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Maak met 
lokale ondernemers afspraken over een toegankelijk winkelgebied, toegankelijke winkels en 
horeca. Ook cultuur- en sportfaciliteiten moeten bereikbaar en toegankelijk zijn voor 
iedereen. Zorg dat informatie en communicatie voor alle inwoners van de gemeente 
begrijpelijk, vindbaar en toegankelijk is. Te beginnen bij de informatie over de verkiezingen. 
 
(Concept) Reactie Stadsbelang op punt 1 
In ons verkiezingsprogramma met de slogan “Iedereen telt mee” moet ook iedereen 
daadwerkelijk mee kunnen tellen. Stadsbelang vindt het belangrijk dat mensen met een 
handicap zoveel als mogelijk (zelfstandig) aan het maatschappelijke verkeer kunnen 
deelnemen. Dit houdt in dat ieder onderdeel van het beleid van de gemeente in de ruimte 
waar we ons bewegen (openbare ruimte) steeds getoetst moet worden aan de redelijke 
eisen van het gehandicaptenbeleid. Het gehandicaptenplatform is en blijft daarom een 
belangrijke adviseur als het gaat om knelpunten weg te nemen die de mobiliteit in de stad 
beperken. In raadsvoorstellen zullen we daarom pleiten voor het opnemen van een 
“kopje”: mobiliteit. Bereikbaarheid en toegankelijkheid staan hoog in ons vaandel: te 
denken valt aan: voldoende invalidenparkeerplaatsen, rolstoelhelling naar perron, liften..ook 
in de nieuwe uit te breiden parkeergarage Kweeklust, voldoende ruimte op trottoirs, van 
gidslijnen en niet te vergeten toegankelijke openbare toiletten waartoe wij een motie 
hebben ingediend. Met het omvormen van het winkelcentrumgebied tot “warenhuis” in de 
binnenstad is toegankelijkheid een zeer belangrijk punt om mee te nemen. We blijven erop 
hameren dat de gemeentewebsite, waar dat kan, nog toegankelijker wordt d.m.v. video, 
pictogrammen/symbolen, begrijpelijke taal, vergrootmogelijkheid en of zoekschema’s.    
 
 
2. Verhelp de woningnood onder mensen met een beperking  
Stel een woon- zorgvisie op en maak prestatieafspraken. Besteed aandacht aan het 
opheffen van het tekort aan betaalbare, toegankelijke woningen en beschermde 
woonvormen. Richt dat op alle leeftijdsgroepen en denk daarbij vooral ook aan jongeren met 
een beperking en gezinnen 
 
(Concept) Reactie Stadsbelang op punt 2. 
Zoals bekend is er op de woningmarkt een enorme tekort aan goedkope en betaalbare ( 
sociale) huur en koopwoningen. Iedere starter met of zonder beperking ondervindt dat 
sowieso aan den lijve. Op het gebied van de toegankelijkheid van woningen en de directe 
woonomgeving worden naast de zo geheten “prestatieafspraken” (jaarschijf 2022) tussen 
Poort 6, de huurdersvereniging van Poort 6 (HP6) en de gemeente Gorinchem het 
Gehandicapten platform en ontwikkelaars betrokken. Hiervoor rond de gemeente de 
inventarisatie van het instrument GPR-gebouw eind 2022 af. Vervolgens wordt besloten 
over inzet en vervolg hiervan voor bestaande woningen ( renovatie) en nieuwe projecten. 
GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen. Hierbij wordt gelet 
op energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het is van belang 
om deze inventarisatie af te wachten en daarop een uitvoeringsprogramma te zetten. 
 
 
3. Zorg dat mensen met een beperking of chronische ziekte goed rond kunnen komen  
Houd oog voor de financiële draagkracht van mensen bij het voeren van het 
keukentafelgesprek. Voorkom een stapeling van kosten voor zorg en ondersteuning voor 
mensen met een beperking of chronische aandoening. Verhoog de inkomensgrens in het 
minimabeleid, zoals de bijzondere bijstand, naar 130% van de bijstandsnorm. 
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(Concept) Reactie Stadsbelang op punt 3. 
In ons verkiezingsprogramma hebben wij dergelijke zaken al omschreven voor met name 
ouderen. Maar dit geldt uiteraard ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 
Om de belangen van deze groepen in onze lokale samenleving veilig te stellen pleiten wij 
voor een wethouder die kan overzien en toezien op stapelingseffecten van alle wet- en 
regelgeving, zoals het eigen risico in de basisverzekering, de eigen bijdragen voor 
zorg uit de WMO, kosten van woningaanpassingen en huurverhogingen in relatie tot 
inkomen. Gezien de kostenstijgingen van met name energie, verzekeringen en eerste 
levensbehoeften mag wat ons betreft de inkomensgrens verhoogd worden naar 130% van 
de bijstandsnorm.   
 
4. Bied maatwerk bij ondersteuning  
Wie levensbreed en levenslang ondersteuning nodig heeft, is aangewezen op passende zorg 
om mee te kunnen doen. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen 
zelfstandig en op voet van gelijkheid kunnen deelnemen. Zorg en ondersteuning moet 
ingericht zijn op de mensen die dit het hardst nodig hebben. Zij hebben daarbij soms zeer 
specifieke behoeften. Daarom zijn maatwerkvoorzieningen voor hen onmisbaar. Basiszorg 
en algemene voorzieningen zijn voor hen geen goede vervanging. 
 
(Concept) Reactie Stadsbelang op punt 4. 
Het is inderdaad de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen zelfstandig en 
op voet van gelijkheid kunnen deelnemen. Maatwerk is daarbij noodzakelijk. Binnen het 
sociaal domein moet wat ons betreft naast ouderenbeleid (vergrijzing van de samenleving) 
ook gehandicapten beleid een (prominentere) rol krijgen. Zie punt 3. 
 
 
5. Faciliteer en versterk de positie van de lokale organisaties van mensen met een 
beperking of chronische ziekte  
Ontwikkel nieuw beleid samen met mensen met een beperking of chronische ziekte en 
mantelzorgers. Benut hiervoor de kennis en kunde van de lokale organisatie van mensen 
met een beperking of chronische ziekte. Zorg dat deze organisatie haar inbreng kan blijven 
leveren door haar voldoende te faciliteren. Zo wordt beleid beter en krijgt het meer 
draagvlak. 
 
(Concept) Reactie Stadsbelang op punt 5. 
Hier zijn wij het mee eens. Ervaringsdeskundigen zijn onontbeerlijk als het gaat om het 
ontwikkelen van nieuw beleid. Zij geven de input die nodig is en daarbij hoort faciliteren. 
 
 


