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Raadsvergadering van   
Onderwerp : Panel voor en door mensen met een fysieke beperking

Ondergetekende,

Constaterende dat:

 Het college in het collegewerkprogramma, wat een concrete uitwerking is van het 
coalitieakkoord, heeft uitgesproken:

o Het doel is dat alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen en omzien 
naar elkaar (pagina 7)..

o Zich te willen richten op de meer praktische kant van inclusiviteit (pagina 10)

 We, als SGP, regelmatig signalen ontvangen op het feit dat bij de inrichting van 
woonwijken, zoals Hoevelaar, te weinig rekening wordt gehouden met 
Woudenbergers met fysieke beperkingen.  

 VNG een programma heeft ‘Iedereen doet mee’, waar deze ontwikkeling in past (zie 
hoofdstuk Organiseer ervaringsdeskundigheid. 

 Verschillende gemeenten soortgelijke groepen hebben om inclusie voor mensen met 
een beperking meer te betrekken, zoals bijvoorbeeld de DUWgroep in Leusden en 
Gemeente Nijkerk heeft een panel van ervaringsdeskundigen met verschillende 
beperkingen en achtergronden. 

Spreekt uit dat: 

 er, vanuit verschillende kanten, behoefte blijkt te zijn aan een panelgroep, samengesteld 
uit Woudenbergers met een (fysieke) beperking. 

 het wenselijk is dat mensen met een fysieke beperking bijvoorbeeld bij 
nieuwbouwprojecten en (grootschalige) renovatiewerkzaamheden in een vroeg stadium, 
proactief, betrokken worden. Als dit al voor de start gebeurt, dan hoeft dat niet achteraf 
voor ergernissen, vervelende ervaringen en ongelukken en te zorgen.   

Verzoekt het college om: 

 Uiterlijk 1 augustus 2023 een panel in het leven te roepen waarin ervaringsdeskundigen 
met verschillende achtergronden en beperkingen actief zijn. 

 Het panel de taak geven om -zowel gevraagd als ongevraagd – advies te geven om de 
toegankelijkheid in Woudenberg te verbeteren voor mensen met een fysieke beperking.

 de Gemeenteraad via de ingekomen stukken te informeren over de oprichting en 
samenstelling hiervan.

Woudenberg, 19 januari 2023

G.J. Heldoorn, fractievoorzitter SGP
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