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Slagzin: 
 
Van ons voor ons allemaal. 
From us for all of us. 
De nous pour nous tous. 
Von uns für uns alle. 
De nosotros para todos nosotros. 
Van ons vir ons almal. 
 
 
 
Chinees gezegde: 
  
Als de wind van verandering draait, bouwt de een muren, de ander windmolens. 
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1. Inleiding 
 
Het project ‘Met z’n allen de straat op’ biedt de kans aan mensen die last  
hebben van zaken in hun publieke leefomgeving om naar eigen inzichten en met hun eigen woorden hun 
zegje te doen, in de verwachting dat de lokale overheid hun inbreng bloedserieus zal nemen. 
 
Dit project legt de focus op het oprekken van het ‘praten met en door’ tot het ‘(mee)beslissen van’. We 
bedoelen dit. Aan oudere vragen of een stoplicht lang genoeg op groen staat om zonder gevaar te kunnen 
oversteken, is relatief simpel. Om de afsteltijd van een stoplicht aangepast te krijgen aan de oudere die 
langzamer is dan de gemiddelde oversteker, is een stuk ingewikkelder. Helemaal ingewikkeld wordt het als 
beleidsmakers van alle medeweggebruikers verwachten dat de overstekende oudere de tijd wordt gegund 
die nodig is om veilig over te steken, terwijl het licht al van kleur is veranderd. 
 
Praten en beslissen 
In de Nederlandse samenleving staat het iedereen vrij om te zeggen wat er te zeggen valt. Niet iedereen 
hoeft natuurlijk alles te zeggen, maar de mogelijkheid om iets te zeggen noemen we de vrijheid van me-
ningsuiting. Met de vrijheid van (mee)beslissen worstelen we daarentegen dagelijks. De controle-samenle-
ving (surveillance) heeft op vele fronten mogen toeslaan en leed veroorzaakt. Dat die surveillance veel te 
veel greep op de samenleving heeft gekregen, kent meerdere goed onderbouwde bronnen. Vertrouwen 
hebben valt loodzwaar op de beleidsvoorbereidende, - beslissende en -uitvoerende magen. 
Vrijheid van meningsuiting heeft in het publieke domein diverse georganiseerde kanalen, zoals telefoons, 
brieven, berichten, posts, kranten, artikelen, boeken, posters, billboards en demonstraties. De organisatie 
van de vrijheid van (mee)beslissen is nog steeds erg weerbarstig. We mogen stemmen, maar wat er met die 
stem wordt gedaan, is niet aan de stemmer zelf. De stemmer heeft niet de mogelijkheid om de stem terug 
te trekken en aan een ander(e partij) te geven, als het de stemmer niet bevalt wat er met de stem is gedaan. 
We mogen kiezen tussen aanbieders (van zorg, welzijn, verzekeringsmaatschappij, energieleverancier, enz.) 
maar wat we kunnen kiezen, bepalen die leveranciers uiteindelijk zelf. 
 
De beroemde uitspraak van de autobouwer Henri Ford kent vrijwel iedereen: “De Ford Model T is in iedere 
mogelijke kleur leverbaar, als het maar zwart is.” Zwart was de snelst drogende kleur, dus was zwart voor 
het productieproces efficiënt. De restanten van de woorden van Ford vinden we terug in de vrijheid van 
(mee)beslissen: iedereen mag van alles voor zichzelf beslissen als het maar in het beleidskader past. 
Let wel, het maakt in principe niet uit of we beginnen met het beleidskader om vervolgens de vrijheid van 
(mee)beslissen toe te passen, dan wel de kwestie van onderop benaderen. Top-down en bottom-up werken 
niet fundamenteel verschillend uit. Het gaat namelijk om de inwerking van een toebedeeld (mee)beslissings-
recht op een voorlopig beleidskader. Pas nadat die inwerking daadwerkelijk ervoor heeft gezorgd dat het 
beleidskader voor alle belanghebbende partijen genoegzaam is aangepast, kan worden gesproken van een 
effectieve vrijheid van (mee)beslissen. 
 
Praten over. 
Heel begrijpelijk dat we liever praten over mensen met mogelijkheden dan over mensen met een beperking. 
Maar. Pas als we niet over maar mét mensen met een beperking praten, blijken mensen met een beperking 
net zoals iedereen gewone mensen met mogelijkheden en onmogelijkheden. Soms zijn die onmogelijkheden 
niet fijn, soms zijn die mogelijkheden niet fijn. Soms zijn die onmogelijkheden een bron van genoegen, soms 
juist die mogelijkheden. Daar is weinig zinnigs over te zeggen als je niet zelf deelnemer bent aan het praten 
met elkaar. Pas als mensen de dialoog met elkaar aangaan, krijgen de (on)mogelijkheden een kans om in de 
interactie hun gezicht op dat moment en in dat geval te tonen. Het (ge)zicht van de ander is nou eenmaal 
altijd weer anders; soms veel, soms slechts een ietsepietsje. Die onzekerheid maakt het leven mooi. 
 
Praten met. 
Langzaam maar gestaag wordt er steeds meer gepraat mét dan over en voor. Gelukkig, want wetten en 
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samenlevingsregels dienen aan alle mensen een fatsoenlijke stem te geven. Het doet er niet toe of iemand 
al dan niet een zichtbare of onzichtbare, fysieke of mentale kreukel heeft. Een kreukel is niet meer dan een 
vouw, een scheurtje, een breuk. Een dergelijke kreuk, die plooi, heeft in de privé- en/of buitenruimte heel 
veel impact. (1) Met zo’n plooi, is het net als met ripped jeans of een ‘nette’ strijkplooi: je kan ernaar kijken 
of ‘m negeren. In beide gevallen is er geen enkele reden om de drager van die ripped of geplooide broek als 
een afwijkend of verminderd waardig mens te beschouwen.  
 
Praten met & door. 
Het ‘praten mét’ en het ‘praten door’ zijn door de tijd heen in specifieke werkvormen vastgezet. Denk onder 
meer aan de fenomenen groepsdiscussie, groepsdialoog, inspiratie-meeting, visualiseringsmethoden, we-
reldcafé’s, photovoice, enzovoort. Een conferentie zonder bijdragen uit ervaringsdeskundige hoek is eigen-
lijk niet meer betamelijk. Het principe ‘Niets over ons zonder ons’ is inmiddels geadopteerd door adviesbu-
reaus, overheden, aanbieders in zorg en welzijn en zorgverzekeraars. Ook in onderzoek in de sociale sfeer 
dat door en met het hoger onderwijsveld wordt uitgevoerd, is de slogan alom aanwezig. Het principe is 
goeddeels algemeen geldend en in min of meer vaste vormgevingen omarmd. 
 
Beslissen voor. 
Het ‘praten voor’ is onmiskenbaar verminderd ten voordele van het praten met en door de directe verlan-
genshebbenden. (2) De vraag is of de beïnvloeding van de keuzen die door de politiek, de overheden en 
uitvoeringsinstanties worden gemaakt, fundamenteel is veranderd. Scherper geformuleerd: krijgen mensen 
die last hebben van zaken in de privésfeer en publieke ruimte daadwerkelijk meebeslissingsrechten toebe-
deeld? Wanneer hebben primair verlangenshebbenden beslissingsrechten? Waarover mogen directe ver-
langenshebbenden het laatste woord voeren? In welke situaties mogen en kunnen de directe verlangens-
hebbenden de verantwoordelijkheid op zich nemen om een besluit te nemen omtrent een kwestie die een 
ieder aangaat, henzelf in het bijzonder? 
Na het ‘praten met’ volgt maar al te vaak een ‘beslissen voor’. 
 
Beslissen van. 
De logische stap na ‘Niets over ons zonder ons’ is ‘Van ons voor ons allemaal’. 
Het eerste woordje ‘ons’ verwijst naar de directe verlangenshebbenden die ergens last van ondervinden. 
Het tweede woordje ‘ons’ verwijst naar de directe én indirecte verlangenshebbenden – meestal vertegen-
woordigd door de instantie of organisatie die verantwoordelijk is voor het beleid (overheden, uitvoerings-
organisaties, maatschappelijk middenveld). Het woordje ‘voor’ geeft de bestemming aan: de strekking – 
zoals bij ‘stof voor een broek’. (3) Het eerste woordje ‘van’ verwijst naar de bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden die in handen liggen van de directe verlangenshebbenden. 
De slogan ‘Van ons voor ons allemaal’ geeft het laatste woord aan een welomschreven groep mensen, in de 
wetenschap dat hun besluit wordt bekeken in het perspectief van de impact van hun besluit op de gemeen-
schap.   
 
Ons project 
Het ZonMw programma Voor elkaar! biedt de gelegenheid om een project in te dienen waarbij de stem van 
ervaringsdeskundigen centraal staat. “Dit programma is bestemd voor aanvragen van belangenorganisaties, 
netwerken en samenwerkingsverbanden, die werken voor én vanuit mensen met een aandoening, beper-
king, psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Het doel van het programma is te komen tot criteria voor 

 
1 Met dank aan Jacqueline Kool. Jacqueline is één van de oprichters van de Stichting Disability Studies in Nederland en 
publiceerde in 2010 het boek: Eros in de kreukels. Verhalen over lijven, leven en lust vanuit de kreukelzone. Renkum: 
Stichting Kreukelzone. 
2 Meestal spreken we van belanghebbenden of belanghebbende partijen. Daarbij gaat het om belangen op collectief 
niveau. Omdat het in ons project om individuele/persoonlijke verlangens en behoeften gaat, schrijven wij verlangens-
hebbenden in plaats van belanghebbenden. 
3 Dus dat ‘voor’ is niet het ‘voor’ uit het ‘praten voor’, want in die context gaat het om de betekenis ‘in de plaats van’. 
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impact en bereik voor de ‘de patiënten- en cliëntenbeweging’ van de toekomst.” (4) De kernwaarden van 
Voor elkaar! zijn: vergroten van inclusie, gelijkwaardigheid, empowerment en eigen regie. 
 
Wij: vier lokale groepen in vier verschillende gemeenten (Nijmegen, Almere, Utrecht, West-Betuwe), be-
staande uit mensen die in zekere zin last ondervinden bij het betreden van de publieke ruimte, én de Stich-
ting Disability Studies in Nederland, stelden een projectplan op.  
Het idee was in kleine groepen de straat op te gaan en met een gestructureerde vragenlijst in de hand, om 
aan mensen met en zonder een beperking te vragen welke hindernissen er bestaan voor de inclusieve en 
veilige openbare ruimte. Dit idee is geboren uit het concept van De Rechtvaardige Stad (5) waarbij het gaat 
om de bevordering van het rechtvaardig gebruik, de inclusiviteit en de veiligheid van de openbare ruimte 
ten gunste van alle burgers. De resultaten van de navraag op straat worden in een zogenoemde town hall 
bijeenkomst aangeboden aan de lokale overheid (politici en ambtenaren). Natuurlijk in aanwezigheid van 
geïnteresseerde burgers en de lokale media. Natuurlijk ook in de hoopvolle verwachting dat de lokale auto-
riteiten zich inspannen om tegemoet te komen aan de aangereikte verlangens van de burgers. 
De mening van burgers in het algemeen, mensen met een beperking in het bijzonder, over het rechtvaardig 
gebruik van de openbare ruimte klinkt op lokaal niveau gedempt. Dat geluid wil dit project versterken. De 
betrokken gemeenten hebben gezegd dat zij gevraagde en ongevraagde adviezen van de groepen op prijs 
stellen. De vier groepen zijn al bekend bij de lokale overheid. 
 
De projectactiviteiten van de vier groepen, in volgorde genoteerd, zijn: 
• gestructureerde vragenlijst opstellen aan de hand van relevante literatuur; 
• mensen met en zonder een beperking op straat interviewen, dan wel online; 
• gegevens die zijn verkregen per gemeente verwerken in een inspiratiedocument;  
• het inspiratiedocument aan de lokale overheid aanbieden en het gesprek erover aangaan; 
• samenbrengen van de resultaten in een eindrapportage; 
• samenstellen van deze POD publicatie. 
 
Walk the talk 
Doen wat je predikt, hoort één-op-één bij Disability Studies. In ons project dicteert het principe ‘walk the 
talk’ dat de producties die door de deelnemers zijn gemaakt zonder enige vorm van ballotage beschikbaar 
komen. De lezer kan en zal zelf wel bepalen wat die lezer gaat lezen. De lokale onderzoekers noch de mensen 
die bij Disability Studies in Nederland werkzaam zijn, willen de producties samenvatten, parafraseren, keu-
ren, hertalen of communicatietechnisch beoordelen. De stem van de ander dient respectvol te worden aan-
gehoord, totdat die stem is uitgesproken. 
 
Achtereenvolgens vindt de lezer in dit boek: 
• de gestructureerde vragenlijst; 
• het inspiratiedocument gemeente Nijmegen; 
• het inspiratiedocument gemeente Almere; 
• het inspiratiedocument gemeente West-Betuwe; 
• het inspiratiedocument gemeente Utrecht; 
• impressies van town hall bijeenkomsten in de vier gemeenten; 
• doorleiding als uitleiding; 
• lijst van onderzoekers. 
 
De onderzoekscrew wenst de lezer veel leesplezier. 

 
4 www.zonmw.nl/voorelkaar.    
5 Edwin Buitelaar (2020). Vier perspectieven op de rechtvaardige stad. Trancity*Valiz. https://trancity.nl/boeken/maxi-
maal-gelijk-voldoende-vrij.html; Simon Franke, Wouter Veldhuis (2020). Verkenning van de rechtvaardige stad. Tran-
city*Valiz. https://trancity.nl/boeken/verkenning-van-de-rechtvaardige-stad.html.     
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2. Vragenlijst 
 
Introductie 
De lokale onderzoekers hebben een gestructureerde vragenlijst (6) aangeboden gekregen. De onderzoeks-
groepen hebben deze algemene vragenlijst naar eigen inzicht enigszins aangepast aan hun eigen lokale si-
tuatie. Daarmee: 
- maakten de lokale onderzoeksgroepen de vragenlijst voor zichzelf werkbaar; 
- werd de vragenlijst hún vragenlijst. 
De gestructureerde vragenlijst faciliteerde slechts en is dus niet voorgeschreven. 
 
De algemene vragenlijst hebben we hieronder opgenomen.  
De zeven basisprincipes van Universal Design roepen we eerst nog even in herinnering: 
• bruikbaarheid: regel inspraak, vraag feedback, werk aan veilige omgeving, voorzie duidelijke communica-
tie; 
• betrouwbaarheid: organiseer warme verwelkoming, persoonlijke en integere begeleiding waar gewenst, 
opleiding personeel, diversiteit binnen personeel; 
• begrijpbaarheid: werk aan heldere taal, informatie in geschreven en gesproken taal, meertaligheid, ver-
beelding, contact voor ‘meer info’, persoonlijke begeleiding; 
• bekendheid: gebruik diverse communicatiekanalen, werk samen met anderen; 
• bereikbaarheid: denk aan bereikbare locatie, tijd, duidelijke communicatie; 
• beschikbaarheid: regel ondersteuning en biedt het aan als vanzelfsprekend, maak deelnemen eenvoudig 
en met weinig inspanning; 
• betaalbaarheid: werk aan transparantie, kortingen. 
 
Gestructureerde vragenlijst 
Vooraf.  
• Voorstellen. 
• Vragen om op anderhalve meter een kort interview te houden (mondkapjes). 
• Globale uitleg over het onderzoek. Idee: maken van infobrief/wervingsfolder. 
• Duur van het interview. 
• Gesprek opnemen? (alleen bij mondeling).  
• Nog vragen? 
 
Opening met als doel: een beeld krijgen van wie je respondent is. 
• Misschien kunt u beginnen met uzelf wat uitgebreider voor te stellen.  

 
6 De gestructureerde vragenlijst is gebaseerd op de bronnen: 
- Basisprincipes van Universal Design. Wolfgang F.E. Preiser, Korydon H. Smith eds. (2011). Universal Design  
Handbook. Second Edition. New York: McGraw-Hill Company. 
- Formulier vragen wijkwandeling Stripheldenbuurt, Edwin Luizen De Vos 
- Inclusie agenda Almere.  
https://disabilitystudies.nl/sites/disabilitystudies.nl/files/inclusieagenda_almere_2018-2021_1.pdf 
- Inclusie agenda Nijmegen. 
https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/218b8f9b-89bb-4305-bd54-74c274c8fab4?docu-
mentId=f2bbff06-f2c6-4abe-9518-371757491ff8  
- Inclusie agenda West-Betuwe. 
https://vng.nl/praktijkvoorbeelden/lokale-inclusie-agenda-2020-iedereen-doet-mee-in-west-betuwe  
- Inclusie agenda Utrecht. 
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/samenleven-welzijn/toegankelijk/2020-07-
agenda-utrecht-voor-iedereen-toegankelijk.pdf  
• Inspiratiedossier lokale inclusie agenda. 
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/inspiratiedossier-lokale-inclusie-agenda.pdf  
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• Zou u kunnen schetsen waar u woont, waar u werkt, en welke straten, pleinen, plekken in de openbare 
ruimte u hiervoor gebruikt? 
 
Ideale openbare ruimte. 
Stel we mogen even samen dromen; kunt u beschrijven hoe voor u/uw gezin dan de ideale openbare ruimte 
er uit zou zien? Lijkt dit een beetje op de openbare ruimte waar u zich in begeeft (in welke opzichten wel en 
in welke niet)? 
• Wat moet er anders om dit te kunnen bereiken? Wat is hier aan te doen, welke instanties/organisaties, 
uzelf, zouden dit kunnen realiseren? 
 
Bruikbaarheid van de openbare ruimte. 
• Kunnen alle mensen hier gebruik maken van de straat, de pleinen en de voorzieningen of worden sommi-
gen uitgesloten door hun beperking of hun leeftijd? 
• Kunt u alleen de straat op? Durft u alleen de straat op? Gaat u graag alleen of liever in gezelschap de straat 
op? 
• Ligt uw woning op haalbare loopafstand van de belangrijkste voorzieningen? 
• Zijn de routes tussen uw woning en uw belangrijkste voorzieningen toegankelijk en geschikt? 
• Houd de openbare ruimte rondom u voldoende rekening met uw beperking?  
• Vindt u uw omgeving veilig? Waarom wel? Waarom niet? 
• Zijn er voldoende rustbankjes?  
• Hoe is de lawaaihinder? Zijn er teveel prikkels of onverwachte geluiden?  
• Is er nagedacht over veiligheid, toegankelijkheid en parkeermogelijkheden voor mensen in een scoot-
mobiel? 
• Zijn er aangepaste speelvoorzieningen/speeltuinen binnen uw wijk? 
• Is er een openbaar toegankelijk toilet in de wijk? 
• Als er iets verandert in de openbare ruimte rondom u, wordt u er dan van op de hoogte gebracht? 
• Is er begeleiding voorzien voor u zodat u goed gebruik kunt maken uw omgeving? Kunt u een beroep doen 
op formele of informele ondersteuning?  
• Hebt u inspraak in de vraag hoe de openbare ruimte rondom u wordt ingericht? 
• Wat doet de gemeente nu al? Waar staat uzelf positief tegenover? Wat vindt u hier minder goed aan? 
• Zijn er wel eens vragen of problemen geweest in uw openbare ruimte waar uzelf oplossingen voor hebt? 
Zijn er ook problemen waar uzelf geen oplossingen voor hebt? 
• Kunt u een voorbeeld noemen van een mooie en toegankelijke oplossing in uw wijk? 
 
Betrouwbaarheid van de openbare ruimte. 
• Voelt u zich goed in de openbare ruimte rondom u? Voelt dat als een plek ‘van u’? Hebt u ervaringen met 
vandalisme, criminaliteit of stigmatiserend gedrag op straat, in uw buurt? 
• Hoe is de verlichting? Voldoende? Zijn lampen op goede hoogte geplaatst? 
• Als u problemen ervaart om de straat op te gaan, in uw buurt te reizen, te winkelen enz., weet u waar u 
terecht kan? Hebt u de indruk dat gemeentelijke instanties u serieus nemen in uw klacht? 
 

Begrijpbaarheid van de openbare ruimte. 
Intro: Uit eerdere gesprekken komt naar voren dat het best complex kan zijn voor mensen met een beper-
king om te weten hoe je je veilig kan verplaatsen op straat, in de buurt.  
• Kunt u de verkeersregels goed ‘lezen’? Vindt u de openbare ruimte helder en overzichtelijk? 
• Bewegwijzering: 
- Kan daar nog iets in verbeterd worden? 
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- Zijn er looproutes of gesproken bewegwijzeringsborden voor mensen met een visuele beperking? Is er 
sprake van overhangend groen, wortelopdruk, zwerfvuil, obstakels waar mensen tegen aan kunnen lopen 
of over struikelen? 
- Zijn er lichtstraten of is er geschreven informatie voor mensen met een auditieve beperking? 
- Zijn er bewegwijzering pictogrammen voor mensen met NAH, met een verstandelijke beperking of lage 
geletterdheid? 
 
Bereikbaarheid van de openbare ruimte. 
• Kunt u overal naar toe waar u naar toe zou willen in uw woonomgeving? 
• Als u onder tijdsdruk staat, kunt u dan ‘op tijd’ ergens geraken of ondervindt u hierbij hinder doordat de 
omgeving niet aangepast is? 
• Hoe ervaart u de mogelijkheden in uw woonomgeving om gebruik te maken van het openbaar vervoer? 
Van welke openbaar vervoer mogelijkheden maakt u gebruik? 
 
Beschikbaarheid van de openbare ruimte. 
• Voelt het vanzelfsprekend voor u om op pad te gaan? Kost het u veel inspanning om uw openbare ruimte 
te betreden of kunt u relaxed op pad? Wat maakt het stressvol/ontspannen?  
 
Betaalbaarheid van de openbare ruimte. 
• Zijn er momenten dat u binnen blijft omdat het financieel niet haalbaar is om naar buiten te gaan? Zo ja, 
aan wat ligt dat? 
 

Afsluiting. 
• Wat zijn de meest opmerkelijke plekken in uw buurt wat betreft toegankelijkheid waar we moeten gaan 
kijken: zowel positief als negatief. Waar is het supergoed geregeld? En waar loopt het volgens u helemaal 
mis? 
• Een laatste vraag: als u nu door de minister gevraagd zou worden om één punt te noemen waar u meer 
aandacht voor wilt, wat zou dat dan zijn? 
• Zijn er nog punten die u zou willen aanvullen of toevoegen aan deze vragenlijst? 
• Afspraken maken over vervolg van het project, uitleg over de verwerking van de ingevulde vragenlijsten, 
contact in de toekomst (resultaten delen, uitnodigen voor bijeenkomsten etc.) 
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  I N S P I R A T I E D O C   

Met z’n allen de straat op 

2021 

West-Betuwe 
 
De inhoud van dit document is  
verzameld vanuit een ‘van onder- 
op’ strategie: de inwoners van  
gemeente West-Betuwe spreken  
ons toe en we geven de stemmen  
en beelden een plek in dit docu- 
ment. De gemeente is ontstaan op  
1 januari 2019 na de fusie van de  
gemeenten Geldermalsen,  
Neerijnen en Lingewaal.  
De gemeente telt ongeveer 51.000  
inwoners en bestaat uit 24 dorpen  
en 2 stadjes en zoals u hieronder  
kunt lezen hebben bewoners uit 11  
dorpen aan dit project meegewerkt.  
De inhoud van dit document is bij elkaar gesprokkeld via talrijke straatgesprekken, één-op-één ontmoetin-
gen, video- en beeldmateriaal ondersteund door het bestaande Platform Toegankelijk West-Betuwe en de 
wekelijkse bijeenkomsten die dit netwerk initieert. In deze gesprekken hanteerden de vraagstellers (inwo-
ners van de gemeente West-Betuwe) de opgestelde topiclijst. Op basis van deze lijst peilden ze alledaagse 
praktijken en ervaringen. We hebben niet gepoogd om het materiaal te ordenen volgens theoretische ka-
ders maar we tonen de veelheid en de diversiteit, in woord en beeld, in dit inspiratiedocument. De foto’s 
zijn gemaakt en aangereikt door bewoners zelf en zij gaven toestemming om deze in dit document op te 
nemen. 
 
 
Met dit document willen  
we inspiratie geven aan  
alle geïnterviewden om  
zich voor te bereiden op  
de voorziene vervolgfasen  
binnen het project: de deel- 
name aan de gemeentehal- 
bijeenkomst en het overleg  
met lokale overheden. Een  
gemeentehal-bijeenkomst  
is een informele bijeenkomst  
waarbij burgers in dialoog gaan  
met lokale en regionale overheden. De centrale vraag voor alle deelnemers in de gemeentehal-bijeen-
komst die bovendrijft is: hoe kan de gemeente het beste samenwerken met ervaringsdeskundigen? 
 
Wat nu volgt is een opsomming van wat u met ons deelde per dorp. 



11 
 

Asperen 
 
(On)veilige omgeving 
“Ik voel me veilig in mijn omgeving. Er is nog geen voorval geweest waarin ik mij niet veilig heb gevoeld.” 
“In mijn omgeving kan ik mij vrij bewegen en kan ik overal naartoe.” 
 
Bestrating 
“De wegen zijn redelijk toegankelijk, als ik buiten het dorp om  
ga is het wel makkelijker bereikbaar dan dat ik binnen het dorp  
zou reizen. Dit doordat de bestrating wat verouderd is binnen  
het dorp. Voor de rest is het prima te doen.” 
“In Oud Asperen zijn de wegen wat verouderd waardoor hob- 
bels ontstaan. Ook minder stoepen met op- en afritten. Hierdoor  
kan je belemmerd worden.” 
De Voorstraat en de wegen er omheen zijn slecht begaanbaar  
doordat de wegen verouderd zijn. Hierdoor kan je belemmerd  
worden. Als je bijvoorbeeld op de Voorstraat naar de bakker  
zou willen, moet je eerst over een hobbelige weg, langs veel  
auto’s.” 
 
 
 
Toegankelijke openbare toiletten 
“Bij mijn weten zijn er geen toegankelijke openbare toiletten. 
Het zou wel handig zijn als dat op verschillende openbare  
plekken verdeeld over het dorp zou kunnen. Ook als dit al kan,  
dat dit dan aangegeven wordt.” 
 
Toegankelijke groen/speeltuinen/sporten 
“De weg naar de grote speeltuin is een pad waar je met de rol- 
stoel niet op kan.” 
“Er zijn zover ik heb gezien geen aangepaste speelvoorzie- 
ningen. Het zou fijn zijn als bijvoorbeeld bij de grote speel- 
tuin een pad zou komen zodat mindervaliden ook zelf,  
met hun kinderen of kleinkinderen naar de speeltuin zouden  
kunnen gaan. Nu is de weg ernaar toe nog slecht bereikbaar  
en hobbelig.”  
 
 
 
 
 
Communicatie met gemeente 
“Ik vind het goed van de gemeente dat je zelf als mindervalide  
mee mag denken over wat er beter kan in de omgeving.” 
“Ik word als mindervalide nog niet op de hoogte gebracht over bepaalde veranderingen.” 
“Als er iets is in de omgeving dan kan ik dat aangeven bij mijn gemeente. Hier wordt dan ook snel iets aan 
gedaan.’’ 
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Boodschap aan de gemeente/TIPS 
“Bij de Van Langerakstraat zijn er sinds kort bij de zijkant van de  
stoep speciaal stenen aangelegd voor mensen met een visuele  
beperking. Dat kan zeker als voorbeeld dienen voor andere ge- 
meenten.” 
“De deuren bij Sportcomplex De Wiel en bij het dorpshuis gaan  
niet automatisch open. Hiervoor heb je hulp nodig.” 
“De kinderen die mindervalide zijn zouden meer opties moeten  
hebben om onbezorgd en op hun manier te kunnen spelen.” 
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Heukelum 
 
(On)veilige omgeving 
“Ik voel me goed en veilig op straat. Zowel overdag als ’s avonds.” 
“We hebben het voordeel van een klein dorp: de meeste mensen zijn bekend van gezicht. Ik zeg met het 
honden uitlaten altijd gedag tegen iedereen, mede daardoor doet iedereen ook ‘normaal’ tegen mij.” 
“Bij ons in de wijk is het rustig. Ik ga graag met de hondjes of alleen de straat op. Ook vind ik het gezellig 
samen met manlief de hondjes uit te laten of met de scootmobiel en Ties op de fiets door de gemeente te 
crossen. Ik ben niet bang gelukkig.” 
“Er is een duidelijk verbod voor fietsers op de tegelpaden achter ons huis (rondom De Hoeghen Camp) en 
langs de sloot wenselijk. Dit verbod geldt altijd al, maar er staat een bord waar te fietsen en dat is een kwart-
slag gedraaid, richting genoemde paden dus.” 
 
Bestrating 
“Het gelijkvloerse tegelpad langs de sloot is 500m lang en van  
begin tot het eind vol met ongelijke tegels, door verzakkingen en  
door boomwortels.” 
“Het trottoir van de Achterweg is overal hobbelig en verzakt. Het  
rechtse drempeltje loopt niet helemaal naadloos door met het as- 
falt van de Achterweg waardoor een ongelijk richeltje ontstaat.  
Met zowel de rolstoel als de scootmobiel blijf ik met mijn wielen  
steken.” 
“De trottoirs mogen breder wat mij aangaat. Nu moet je tussen  
bomen en lantaarnpalen door laveren.” 
“De bestrating van tegelpaden, trottoirs en straten/wegen kunnen  
door heel Heukelum een goede opknapbeurt gebruiken. Tevens  
komt het de veiligheid en het aangezicht ten goede als de gemeente  
de tegels onkruidvrij houdt en zelf beter zal letten op overhangende  
beplanting. Dit geldt vooral ook voor de Appeldijk bij ons.”  
“Dit is een drempel aan het einde van de Alexanderstraat. 
Hier kom ik vast te zitten. We zijn onderweg naar het bruggetje  
tussen de Alexanderstraat en de inzetter.” 
“De boom op het trottoir, 
 zorgt echt voor een ge- 
vaarlijke rand van  
opstaande tegels.  
Je kunt op defoto’s  
het einde van het 
trottoir met links en  
rechts de te steile en  
niet naadloos door- 
lopende drempeltjes  
zien. Ik kan nog ver- 
tellen dat ik links wel  
naar de Afstrijker kan,  
maar niet terug. Op  
de foto is te zien dat  
de drempel vanaf de  
Afstrijker te steil is.” 
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Openbaar vervoer 
“Naar de bushalte lopen is voor ouderen behoorlijk ver.” 
“Ik maak gebruik van de regiotaxi. Dan word ik thuis door de rolstoelbus opgehaald en thuisgebracht.” 
 
Openbaar toilet 
“Er is een invalidentoilet bij de Rietput. De Zwemplas heeft een beheerd toilet. Een invalidentoilet op de 
toeristische route zou wenselijk zijn.” 
 
Toegankelijk groen/speeltuinen/sporten 
“Een aantal jaren geleden hebben ze hier en daar op de Appel- 
dijk en Zuiderlingedijk bankjes bij geplaatst. Bankjes in de be- 
bouwde kom ontbreken of zijn er te weinig, met name in de  
nieuwbouw.” 
“Er zijn niet echt aangepaste speelvoorzieningen of speeltuinen  
bij ons.” 
 
Communicatie met gemeente 
“Overhangende beplanting is vrij regelmatig aan de orde.  
Een aantal jaren geleden ben ik daar regelmatig samen  
met de gemeente mee bezig geweest, om omwonenden  
erop te attenderen. Dat heeft als positief effect gehad dat  
een aantal hagen nu beter bijgehouden worden. Maar  
helaas niet allemaal.” 
“Als je belt over scheve tegels word je vrij snel opgehaald.  
Helaas met veel te weinig zand waardoor alles gaat ver- 
zakken.” 
“Ik word netjes aangehoord, maar de uitvoering was in  
het begin van gemeente West-Betuwe ernstig vertraagd.  
Het laatste jaar zit ik veel binnen door de Corona, dus als 
 ik dan buiten ben, heb ik effe geen puf en zin om een en  
ander van bestrating o.i.d. aan te kaarten bij de gemeente.” 
 
 
Tegelpad 
“Het tegelpad: het meest verzakte, irritante en pijnlijke pad 
voor mijn rug. Ook is hier ieder jaar terugkerend gedoe met  
overhangende beplanting.” 
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Boodschap aan de gemeente/TIPS 
“Wat zeker moet worden aangepakt:  
• het tegelpad langs de sloot, achter De Hoeghen Camp. Dus vanaf de Achterweg tot en met het bejaarden-
huis aan toe. 
• het hele trottoir van de Achterweg. Het drempeltje aan het eind van de Achterweg. 
• vanaf Het Voorste Gewind tot en met De Afstrijker: drempeltjes om van het trottoir af te komen. 
• het bruggetje tussen de Bernhardstraat en de Inzetter. Deze moet dieper komen, zodat hij naadloos over-
loopt. 
• tegelpaden/trottoirs door heel Heukelum egaliseren en waar nodig verbreden voor veilige looproutes voor 
iedereen, in het licht en het donker.” 
 
“De glasbakken zijn gemaakt voor reuzen. Ondergrondse container voor restafval staat op nutsleidingen 
waardoor de container hoger staat dan andere containers.” 
 
 
“De containers voor de super- 
markt.”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Container van Het Tasveld in  
de nieuwbouwwijk. 
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“Maak alles gelijkvloers, dan kan iedereen er beter bijkomen  
dan nu.” 
“Het dorpshuis is heel goed toegankelijk. De Coöp  zit er tegen- 
over en is ook goed toegankelijk. Rondom het bejaardenhuis  
en voor de nieuwe Brede school is alles mooi vlak en schoon.  
Maar achter de school en aan de andere kant van het dorpshuis  
breek je je wielen of benen.” 
“De oprit naar cafetaria Het Torentje en de bakkerij zijn niet rol- 
stoeltoegankelijk” 
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Vuren 
 
(On)veilig gevoel 

“Ik woon in de ideale openbare ruimte: geen overburen, rus- 
tige straat. Ik kan gemakkelijk alleen de straat op.” 
“Het is niet veilig omdat er veel te hard wordt gereden.” 
“De poorten van de huizenblokken komen zonder uitzicht di- 
rect op de straat uit waar veel te hard wordt gereden.” 
 
Winkelen 
“De winkels en openbaar vervoer zijn op loopafstand.” 
“Stenen slecht gemarkeerde trottoirbanden” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Er ontbreekt een leuning bij een trap (foto rechts) vanaf de  
dijk naar het wandelpad richting speelveld.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bestrating 
 
“De straten lopen bijzonder scheef zie foto voor het afwate- 
ren van het regenwater. Maar hier kan geen scootmobiel  
op rijden en men kan ook niet lopen met een wandelstok.” 
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“In geheel Vuren kan men niet veilig op de stoep lopen wegens  
ongelijk opstekende tegels.” 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
Toegankelijke openbare toiletten 
“Er is geen enkel openbaar toilet bij ons. In het dorp zou er  
een moeten worden geplaatst.” 
 
 
 
 
 
 
  



19 
 

Deil 
 
 
(On)veilig gevoel 
“Wij wonen in een zeer vriendelijk dorp, waar iedereen klaar staat  
voor elkaar en waar je altijd op hulp kunt rekenen. Ik merk in het  
dorp niets van discriminatie en dergelijke.” 
“Ik moet gebruik maken van de hoofdweg om mij te verplaatsen  
met mijn rolstoel. Alle auto’s rijden ook op deze hoofdweg en die  
mogen 50km/u. Dat geeft niet echt een veilig gevoel.” 
 
 
Bestrating 
“Ik woon in het mooiste dorpje van Nederland. Ik rol veel door  
Deil. Meestal maak ik gebruik van de asfaltweg die midden door  
Deil loopt omdat deze het lekkerst rolt. Alle tussenwegen bestaan  
uit klinkers en dit rolt wat ongemakkelijker, waardoor ik deze al- 
leen neem wanneer ik hulp bij het duwen krijg. Ook fiets ik veel  
met de handbike aan mijn rolstoelwaardoor ik makkelijker door  
alle straten kan rijden.” 
“De stoepen zijn bijna allemaal niet toegankelijk voor een rolstoel- 
rijder omdat deze te smal, te schuin en te onregelmatig zijn. Ook  
zijn de meeste stoepen moeilijk om erop en eraf te komen en  
staan er midden op de stoep lantaarnpalen of verkeersborden.  
Verder staan er op sommige plaatsen hekjes schuin achter elkaar  
Geplaatst waar je met een rolstoel niet doorheen kan.” 
“Voor mensen met een visuele beperking is er volgens mij niets  
geregeld in Deil. De straten zijn niet aangepast. De meeste stoe- 
pen zijn ongelijk met veel last van losse tegels en omhoog liggende 
tegels. Verder wordt er niets gemarkeerd met ribbeltegels bij over- 
steekplaatsen. Er is veel last van wortelopdruk en overhangend  
groen langs de straten.” 
“Ik heb alle noodzakelijke voorzieningen in mijn eigen dorp en deze  
liggen allemaal op haalbare afstand.” 
 
Verlichting 
“Er mogen wel wat meer lantaarnpalen komen langs de straten. En  
een aantal palen moeten verplaatst worden omdat ze midden op  
een stoep staan, waardoor je er met de rolstoel niet goed langs kan.” 
 
Openbaar vervoer 
“Het treinstation Geldermalsen is vrij dichtbij, alleen wordt het nu compleet verbouwd; is dus voor een rol-
stoeler op dit moment slecht bereikbaar. Ik heb geen idee of het goed rolstoel toegankelijk wordt na de 
verbouwing. Ik zou wel heel graag meer gebruik gaan maken van de trein. Ik heb via de WMO een pasje voor 
de regiotaxi, waardoor ik wat makkelijker in de regio kan reizen. Voor verdere afstanden heb ik een Valyspas, 
maar hier is het gebruik maar beperkt van omdat het kilometerbudget zeer laag is, waardoor het snel op is.” 
 
Toegankelijke openbare toiletten 
“Er is niet echt een openbaar toegankelijk toilet.” 
“Bij de meeste locaties kan je niet met een scootmobiel naar binnen.” 
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Toegankelijk groen/speeltuinen/sporten 
“Er zijn niet voldoende rustbankjes.” 
“De speelvoorzieningen hebben geen aangepaste toestellen. Verder bestaat de hele speeltuin uit gras, waar-
door je niet makkelijk met een rolstoel bij de speeltoestellen kunt komen.” 
 
Communicatie met gemeente 
“Ik vind dit project geweldig! Het zou mooi zijn als de gemeente meer ervaringsdeskundigen zou benaderen 
om mee te denken bij aanpassingen of vernieuwingen van buiten- en binnenruimtes binnen de gemeente.” 
“Ik heb wel eens voorstellen gedaan, maar hier is niets mee gedaan.” 
“Ik weet niet goed waar ik met problemen terecht kan.” 
 
Boodschap aan de gemeente/TIPS 
“Deil heeft slecht aangelegde stoepen en de meeste open- 
bare gebouwen zijn moeilijk binnen te komen, door te steile  
hellingen, te smalle deuren en zware deurdranger. Halletjes  
zijn te klein doordat de deuren te dicht op elkaar zitten.  
De wachtruimtes zijn te klein voor een rolstoel.” 
 
 
 
 
 
 
Daarom volgende tips: 
“Buitenruimte: Langs alle wegen brede en rechte stoepen  
zonder obstakels waar de tegels netjes aangesloten  
liggen met makkelijke op- en afritten. Goede verlichting  
die niet midden op de stoep staat, maar aan de zijkant.  
Geen grindpaden. Alle openbare gebouwen zijn goed  
toegankelijk, dus geen trappetjes, hoge stoepen of steile  
hellingen voor de deur.” 
 
  
 
 
 
“Binnenruimte: Ruime deuren zonder zware deurdrangers en  
een horizontale beugel op de deur, waardoor deze makkelijk  
te openen en dicht te doen zijn. Geen op en afstapjes in de  
ruimte. Wanneer er een bovenverdieping is, dan is ook een lift  
of traplift noodzakelijk. Ruime paden in de ruimte. Gladde vloe- 
ren (geen tapijt). Kapstok op hoogte voor een rolstoelgebruiker.  
Toiletruimte aangepast voor rolstoelgebruikers, grotere ruimte  
met een draaicirkel van 1,5 meter, verhoogd toilet met beugels,  
toiletpapier houder aan de beugel van het toilet, onderrijdbare  
wastafel op hoogte, kantelbare spiegel, kraan met sensor of  
langere beugel, alarmdraad met signalering. Wanneer er een  
balie of een bar is dan ook een lager gedeelte voor rolstoelers.  
Bij wachtruimtes ook plaats voor een rolstoel (niet alleen vaste  
banken) en ruime doorgang.” 
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Tricht 
 
(On)veilig gevoel 
“De veiligheid in mijn omgeving komt van de goede, lieve mensen die in mijn buurt wonen.”  
“Hoewel er redelijk rustige straten in mijn buurt zijn, vind ik het niet echt veilig om de straat te moeten 
gebruiken doordat de trottoirs niet goed toegankelijk zijn.” 
“Ik voel me goed in mijn dorp en het voelt als een plek ‘van mij’. Ik heb geen ervaringen met vandalisme of 
stigmatiserend gedrag en ik voel me geaccepteerd.” 
“Ik heb niet veel zorg nodig. Wat ik heel fijn vind, is als mensen mij waarschuwen. Laatst liep ik bij de 
Bantamweg en toen zei een vrouw tegen mij: ‘Mevrouw over zoveel meter moet u links houden want rechts 
ligt een grote hondendrol op de stoep!’” 
 
Bestrating 
“Om naar mijn werk te gaan, rijd ik op straat (omdat het trot- 
toir ontoegankelijk is).  Er is wel een route naar de school waar  
ik niet op straat hoef te komen, maar die is langer, kost meer  
tijd en soms zijn er vuilniscontainers of auto’s op de stoep die  
in de weg zijn. Verder ga ik wel eens naar het Dorpshuis via  
mijn straat of naar de kerk via de Kerkstraat, waar ik vaak de  
straat neem, omdat het is korter en minder hobbelig dan de  
stoeppaden. Gelukkig hebben de straten die ik neem niet zo  
veel autoverkeer, en dus vind ik het redelijk veilig. Voor langere 
afstanden naar andere delen van het dorp gebruik ik mijn  
handbike, waar ik de straat of fietspaden gebruik.” 
“Er zijn een paar plekken met wortelopdruk of lantaarnpalen  
midden op het trottoir.” 
“Routes die ik wandel zijn bijv. naar het dorpshuis of naar bekenden in het dorp. En voor corona, liep ik naar 
het zwembad, de winkels in Geldermalsen. In Tricht zijn geen voorzieningen of winkels.  Als ik loop, dan loop 
ik het meeste op straat en maak ik gebruik van de stoeprand als geleide lijn. In de winter kan ik meerijden 
met de auto als ik ergens verder weg naar toe wil. Ik heb ook een tandem. De tandem is geregeld via de 
WMO van de gemeente.” 
 
Toegankelijk openbaar vervoer 
“Tegenwoordig gebruik ik af en toe Valys (voor lange ritten), en dat gaat bijna altijd goed.”  
“De trein gebruik ik niet, omdat ik het te ingewikkeld vind en het gebruik van de toiletten te moeizaam is.” 
“Ik zou heel graag een buurtbus hebben met vaste routes, met een lift en met plekken voor rolstoelgebrui-
kers/rollators." 
 
Toegankelijke openbare toiletten 
“Er is geen openbaar toegankelijk toilet in de buurt. Er zou er een gemaakt kunnen worden op de Lingedijk 
Wandelroute, tegenover het bedrijf Hak. Een tweede zou op de Begraafplaats in Buurmalsen kunnen komen.” 
“Het is een gemis dat er geen openbare toiletten zijn in de buurt. Het is ongeveer een half uur lopen va Gel-
dermalsen en mijn woning. De Hoge-Nood-app ken ik. In Geldermalsen kan je gebruik maken van een open-
baar toilet bij de Hema en de Beurs. In Tricht is alleen in het dorpshuis een toegankelijke en openbare toilet. 
Maar het dorpshuis is overdag bijna nooit open. Mijn voorstel is om een openbaar toilet bij de Hoenderik te 
maken. Veel toeristen fietsen daar als ze over de Appeldijk fietsen of wandelen. Richting de Marienwaerdt. 
Daar is wel weer een openbare WC. ” 
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Toegankelijk groen/speeltuinen/sporten 
“Er zijn twee openbare speeltuinen in mijn buurt (een grote  
en een kleine). Zover als ik weet hebben ze geen aangepaste  
speelvoorzieningen.” 
“Ik vind de toegankelijkheid van De Pluk in Geldermalsen heel  
prettig.” 
“Er staat niets of weinig over de toegankelijkheid van de open- 
bare ruimtes op de website van Gemeente West Betuwe.” 
“De begraafplaats in Buurmalsen moet volgens mij aangepakt  
worden. Hier vind je overal grind op de brede paden en dit  
maakt het moeilijk begaanbaar voor mensen in rolstoelen.  
Zouden er geen asfalt paden kunnen komen (zoals in Beesd)?” 
“De meeste looproutes zijn geschikt, zeker nu met de aangeleg- 
de geleidelijntegels. De stoepen zijn wel te smal. Het markt- 
plein in Geldermalsen is ook in het najaar 2020 aangepast met  
geleidelijntegels ook i.s.m. Roderick Westbroek.” 
“Er zijn op ongeveer 10 locaties in Tricht bankjes te vinden. Bij  
de Donkere Gaard waar veel oudere mensen  wonen, zouden  
nog wel een paar bankjes kunnen staan.” 
 
Communicatie met gemeente 
“De gemeente West Betuwe kan trottoirs en gehandicapten- 
parkeerplaatsen verbeteren en voor gratis parkeerkaarten zor- 
gen. Misschien kan de gemeente ook zorgen dat de gangen in  
de winkels breder zullen zijn. Als de gemeente kan bepalen dat  
de winkels dicht op zondag moeten zijn, kan de gemeente óók  
bepalen dat de gangen in de winkels breder moeten zijn! De  
gemeente kan ook informatie hebben op haar website over  
toegankelijkheid in de gemeente, kan een ergonoom in dienst  
nemen, en toezicht houden op de toegankelijkheid van loop- 
routes tijdens bouwprojecten.” 
“Misschien zijn stichting Fluvium en andere stichtingen verant- 
woordelijk voor de toegankelijkheid van de scholen. Ik zou met  
het hoofd van de school in Tricht hierover kunnen praten. Tot  
nu toe hebben de kinderen of leerkracht van de school altijd een  
houten helling voor me neergelegd.”  
“PostNL is verantwoordelijk voor de brievenbussen en kan verzorgen dat ze lager en meer toegankelijk zijn.” 
“Het afgelopen jaar is er contact gezocht met de afdeling Openbare Ruimte. Gemeente medewerker Roderick 
Westbroek is komen kijken naar de situatie van de spoorwegtunnel en heeft met mij naar de locaties gekeken 
waar de tegels moesten komen te liggen. Dit is ook gebeurd en hierdoor kan ik nu veilig onder de tunnel door. 
In het begin lagen er geen geleidelijntegels bij de nieuwe spoorwegtunnel. Toen ik een keer rechtdoor liep 
richting het gesloten hek van de spoorlijn, hoorde ik iemand roepen: ‘je kan niet rechtdoor!’ Nu weet ik waar 
ik moet oversteken om onder de tunnel te lopen.”  
“Via de Avri-app kan je ook misstanden in de openbare ruimte doorgeven in heel West-Betuwe. Zoals loslig-
gende tegels, paaltjes etc. Ik heb contact gezocht met het Team Leefomgeving en zo ben ik in contact geko-
men met Roderick Westbroek.” 
“Ik sta er positief tegenover dat ik iemand van de gemeente kan benaderen die ook daadwerkelijk actie on-
derneemt. Wat beter kan is dat vanaf de bouw van de spoortunnels in Tricht door de Lingense Alliantie en 
ProRail beter nagedacht wordt over de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke of visuele beperking. 
Zo zijn er op de tekening van de nog aan te leggen  voetgangerstunnel in de Nieuwsteeg  geen geleidelijn-
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tegels aangelegd. Dat is nu opgemerkt maar we weten niet of het wordt uitgevoerd. Daar moet je alert op 
blijven.” 
“Ook had ik moeite met de keukentafelgesprekken met iemand van het sociaal team. Ik had niet echt een 
klik en ik wist niet wat ik er aan had.” 
 
Boodschap aan de gemeente/TIPS 
“Er zijn voorbeelden waar het mooi en prettig toegankelijk  
is voor mij: de nieuwe delen van het Dorpshuis in Tricht en  
in Geldermalsen De Pluk, behalve de gehandicaptenparkeer- 
plaatsen, die scheef aflopen.” 
“Ongeveer een kwart van mijn routes heeft trottoirs met  
hellingen waar ik op kan komen, van deze is ongeveer een  
derde prettig te gebruiken, zonder lantaarnpalen die in de  
weg staan, scheve oppervlaktes (door opritten), of hobbelig- 
heid. Er zijn ook stukken van mijn routes zonder trottoirs.” 
“De deuren van het Dorpshuis en van de openbare basis- 
school in Tricht zijn niet toegankelijk: ik heb hulp nodig om  
binnen te komen. Er zijn nog steeds winkels in Geldermalsen  
waar de drempel bij de deur hoger dan 1 centimeter is.” 
“De brievenbussen kan ik wel met wat moeite gebruiken, maar lagere brievenbussen zouden een stuk mak-
kelijker te gebruiken zijn.” 
“Van de tien gehandicapten parkeerplekken in mijn gemeente die ik regelmatig gebruik, is er maar één die 
niet scheef afloopt. Bij de andere die wel scheef zijn, zijn ze moeilijker en gevaarlijker te gebruiken, want mijn 
rolstoel zou kunnen wegrollen voordat ik volledig uit de auto ben. Dus als ik een van deze ‘scheve parkeer-
plaatsen’ moet gebruiken, dan kom ik moeilijker uit de auto ….. met knarsetanden en stress erbij.” 
“Wat doorgangen betreft zijn er winkels in Geldermalsen waar ik niet heenga, omdat de gangen tussen de 
schappen te nauw zijn (en/of te rommelig met displays). Het Kruidvat is het beste voorbeeld hiervan.” 
“Belangrijk is het voor mij dat het veilig is. Brede stoepen, zonder obstakels zijn belangrijk. En dat geleidelijn-
tegels en ribbeltegels op cruciale plekken zijn aangelegd. Ook is het fijn als paaltjes op de stoep, om het auto-
verkeer tegen te houden, een witte herkenbare bovenkant hebben.” 
“In Tricht is weinig verkeer, daarom kan ik ook voor een groot deel veilig op straat lopen.” 
“Tricht is een dorp aan een rivier met een dijk. De stoepen zijn smal (3 tegels breed) en lopen scheef. Op de 
dijk zelf zijn er geen stoepen aangelegd.” 
“Er zijn op mijn initiatief enkele geleidelijntegels aangelegd bij de nieuwe spoorwegtunnel. Ook bij het 
dorpshuis zijn vanaf de bushalte een geleidelijn en noppentegels aangelegd. Ook ben ik betrokken geweest 
bij het aanleggen van geleidelijntegels op het marktplein van Geldermalsen. Op ons verzoek zijn op de 
markt enkele betonnen paaltjes aan de bovenkant wit geschilderd, zodat ze als herkenningspunt kunnen 
dienen.” 
 
Hoe zou de ideale situatie er uit zien in Tricht 
• Trottoirs:  
“Een ideale plek waar alle looproutes goed onderhouden trottoirs hebben (zonder lantaarnpalen er midden 
op), waar opritten de vlakheid van de stoep niet onderbreken en waar er hellingen zijn bij ieder kruispunt. 
Op deze plekken zullen er geen steile stoepranden zijn zodat iemand die een rolstoel of rollator gebruikt, 
gemakkelijk kan oversteken. De hellingen die er zijn moeten niet te steil zijn voor gebruikers van rolstoelen 
of rollators (denk aan de hellingtegels tussen straatniveau en oprit). Langs wandelroutes naar scholen, dorps-
huizen en kerken zijn de trottoirs breed genoeg zodat iemand in een rolstoel en zijn of haar gesprekspartner 
naast elkaar kunnen lopen.” 
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• Deuren:  
“Alle dorpshuizen en openbare scholen zullen elektrische deuren  
hebben, zonder drempels. Dit telt ook voor de (grotere) (keten-) 
winkels en gebouwen van de gemeente/overheid. Geen treden  
om binnen de winkels te komen of drempels hoger dan 1 cm.  
(En waar het niet anders kan: zijn er plateauliften aanwezig).” 
 
• Brievenbussen: 
“Brievenbussen die lager zijn voor mensen in rolstoelen of  
met beperkte  armfunctie.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Parkeren: 
“Gehandicaptenparkeerplaatsen die niet schuin aflopen (i.v.m.  
afwatering), maar die vlak zijn. Dit zorgt ervoor dat de rolstoel  
of rollator niet kan wegrollen als je bezig bent uit de auto te  
gaan. Zulke parkeerplekken moeten ook wat breder zijn dan ge- 
wone parkeerplekken. Dit geeft de gebruiker meer ruimte om de 
 rolstoel of rollator neer te zetten als hij of zij uit de auto stapt.” 
“Gratis gehandicaptenparkeerkaarten: door deze kosten bespa- 
ring heeft de gebruiker meer geld over om uit te geven tijdens  
zijn of haar gebruik van de openbare ruimte!” 
  
• Doorgangen:  
“Alle door het publieke gebruikte ruimtes, inclusief binnen alle  
winkels, zullen doorgangen hebben die breed genoeg zijn voor  
rolstoel en scootmobiel gebruikers. Alle doorgangen moeten  
voldoen aan Artikel 4.23 Vrije doorgang verkeersroute van Bouw- 
besluit 2012.” 
 

 

 

 

• Afvalcontainers:  
“Goed toegankelijke recycling containers zijn ook belangrijk.” 
“Deze moeten goed toegankelijk zijn voor rolstoel- en rollator ge- 
bruikers, zonder steile hellingen of drempels (bijvoorbeeld de rand  
van de stalen plaat, een plaat die ook niet breed genoeg voor een  
rolstoel of rollator is). Richtlijnen voor goed toegankelijkheid voor  
ondergrondse afvalcontainers zijn te vinden op:  
https://toegankelijkestad.zwolle.nl/ontwerprichtlijnen/straatmeubilair/objecten/ondergrondse-afvalcon-
tainers.”       
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• Digitale informatie over toegankelijkheid in de gemeente:  
“Een website van de gemeente waar je ziet wat de visie en het beleid is voor toegankelijkheid, waar ook op 
genoemd wordt wat er nu nog minder toegankelijk is en hoe het verbeterd zal worden. De toegankelijkheid 
van alle openbare ruimtes in de gemeente zal hier belicht zijn, met tips van hoe je ze best kan gebruiken. Hier 
zullen aanwijzingen of kaarten zijn om gehandicaptenparkeerplaatsen en (toegankelijke) openbare toiletten 
in de gemeenten te kunnen vinden. Gemeentelijke bouwprojecten worden hier ook vermeld met informatie 
over hoe veilige toegankelijkheid in de nabije omgeving wordt gewaarborgd tijdens de verbouwing en hoe 
een persoon met een beperking het beste een veilige route kan gebruiken. Al deze informatie op deze website 
van de gemeente wordt up-to-date gehouden. https://toegankelijkestad.zwolle.nl/ geeft heel veel gedetail-
leerde informatie over toegankelijkheid en specifieke richtlijnen voor een toegankelijke gemeente. Deze web-
site is een mooi voorbeeld van hoe het kan!  
De gemeente zal een ergonoom in dienst hebben: een mede- 
werker van de gemeente die toegankelijkheid in de gemeente  
aanmoedigt en tot werkelijkheid maakt. De stad Zwolle heeft  
dit al gedaan.” 
 
• Toegankelijkheid tijdens bouwprojecten en verbouwingen:  
“Alle (ver)bouwplannen van gemeentelijke ruimtes, trottoirs of  
gebouwen ingediend bij de gemeente zullen een plan hebben  
om de bouwput veilig te maken en een toegankelijk looproute  
te maken voor mensen met een beperking. Dit betekent brede  
(antislip)paden en hellingen (niet te steil!) met zijranden (om te 
voorkomen dat mensen van het randje afrijden) over gaten in  
de grond. Deze zullen regelmatig gecontroleerd worden tijdens 
het bouwproces, net als andere aspecten van het bouwproject.” 
“Als de gemeente en de regering ervoor zullen zorgen dat de  
Integrale Toegankelijkheid standaard (IT-standaard 2018)  
wordt gevolgd, dan zal er veel meer toegankelijkheid voor  
iedereen zijn!” 
 
“De geleidelijntegels bij de spoorwegtunnel, Lingedijk zijn ECHT  
geweldig voor mij.”  
“De voetgangerstunnel verderop in de Nieuwsteeg moet net als  
de spoorwegtunnel bij de Lingedijk voorzien zijn van geleidelijn- 
tegels.” 
“Onder de nieuwe spoorwegtunnel ligt op de stoep altijd een plas  
water. Het water komt uit de muur en is niet zo snel te verhelpen,  
zegt de gemeente. Het was gevaarlijk toen het hard vroor en ijs  
werd. Dit moet ProRail oplossen.” 
“Voldoende veilige oversteekplaatsen in de openbare ruimte.” 
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Beesd 
 
(On)veilig gevoel 
“Ik rijd met mijn elektrische scooter van Beesd naar Geldermalsen. Ik neem dan niet de provinciale weg west 
maar de parallelweg omdat ik max. 45 mag rijden. Die weg is goed toegankelijk maar door tractoren is het 
soms onveilig en ze laten veel modder en zand op de weg en dat kan bij slecht weer gevaarlijk zijn. Heel af 
en toe komt het voor dat fietsers met zijn vijven naast elkaar fietsen. Als ik toeter gaan ze wel aan de kant. 
In het donker is het gevaarlijk als wandelaars geen verlichting hebben.” 
“Ik kan alleen de straat op, maar bij fietsen of bij lopen in buitengebieden heb ik last van open ruimten. Dan 
word ik angstig van een open ruimte. Ik ging een keer met mijn oom en tante de pont op naar Schalkwijk en 
toen vond ik het te spannend, en toen zijn we een ander rondje gaan fietsen met weinig buitengebied (dijken, 
weilanden).” 
“Ik zit bij de Regiobank en omdat ik de enige ben met een licht verstandelijke beperking gaan ze mij altijd 
helpen. Ik mag daar gewoon naar binnen lopen in Beesd. Met de slager heb ik hartstikke goed contact en ik 
mag altijd achter de toonbank komen en dan krijg ik plakjes worst. Ik heb best wel goede contacten, mensen 
van winkels, mensen die in Beesd wonen, overal kan ik het goed met mensen vinden. De scooterzaak staat 
ook altijd voor me klaar, in de Voorstraat in Beesd. Als er iets is dan komt hij met de bus en dan komt hij mij 
thuis helpen. Ik heb ook goed contact met de molenaar Cees de Jong. En de schilder Ari Liefhebber is wel 
altijd druk maar hij is een keer op mijn verjaardag geweest. Dat was drie jaar geleden. Als ik jarig was, kreeg 
ik van de molenaar Cees een etentje. We hebben een keer pizza samen gegeten. Ik ben wel eens een keer 
naar de molen geweest van Cees in Gorinchem, hij heeft verschillende molens. Met de kerst organiseren we 
met het Thomashuis een etentje in het restaurant de Notenboom, dan helpen we mee met hen met de be-
diening.” 
“De begeleiding van het Thomashuis helpt alleen als ik er niet uit kom. Als ik het lastig vind om iets te begrij-
pen leggen ze het uit. Ze helpen ze me elke zaterdag met een gesprek met mijn begeleider, met nagels knip-
pen, kleding vouwen, kleine dingen.” 
“Ik kan overal goed terecht en ik kan het goed vinden in Beesd. En als er vandalisme is dan ga ik hulp zoe-
ken zodat iemand mij kan helpen. Maar dat heb ik tot nu toe nooit meegemaakt.” 
 
Winkelen 
“Ik zie geen diepte, als ik de roltrap neem naar beneden dan vind ik het eng om de stap te nemen. Als ik 
angstig word dan neem ik de trap naar beneden. Ik kan wel iemand vragen om te helpen maar dat heb ik 
nog niet gedaan.” 
“Bij de pizzeria Samora in Beesd kan je niet naar binnen als je in een rolstoel zit. De drempel is daar te hoog. 
Ik zou er een plank voorleggen bij de pizzeria zodat een rolstoel er in kan.” 
“De supermarkt hebben ze verbouwd en die is nu groter en veel toegankelijker geworden. Alleen bij de kas-
sa is het wat krap. Je kan er gemakkelijk naar binnen.” 
 
Bestrating en Openbaar Vervoer 
“Ik fiets niet zoveel maar lopen doe ik wel in Beesd en ik kan  
overal goed komen. Ik kan gebruik maken van de bus, er stopt  
een buurtbus bij mijn woning. En vanaf het station gaat het ook  
naar andere plaatsen. Ik kan ook de trein nemen. Ik kan overal  
alleen met de trein komen met een ov chipkaart. En ik vlieg ook  
alleen, ik was twee jaar geleden naar Barcelona gevlogen want  
mijn neef is daar piloot. Andere keren ga ik met een georgani- 
seerde groepsreis of ik ga op vakantie met mijn moeder.” 
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Toegankelijke openbare toiletten 
“Bij snackbar het Voorhuys, dacht ik. Het Klokhuis, dorpshuis  
en bij restaurant de Notenboom. Station van Beesd. Bij Marien- 
waerdt is ook een toegankelijk toilet.” 
 
 
 
 
Toegankelijk groen/speeltuinen/sporten 
“Er staan verschillende bankjes op de Voorstraat, bij het  
dorpsplein, en bij het Klokhuis, bij de dierenweide. Aan de 
dokter Kuiperweg, ter hoogte van de schuttersweg  
bij de begraafplaats. En op de Marienwaerdt.” 
  
Communicatie met gemeente 
“Ik ben lid van het platform Toegankelijk West Betuwe. Ik vind  
het leuk en ik wil wel meer weten over inclusie en luister dan veel  
maar ik kan veel vragen stellen. Ik heb korte lijntjes met mensen  
uit het gemeentehuis, en ken daar ook veel mensen die ik kan  
aanspreken. Het is goed dat de gemeente samen de Lokale  
Inclusie Agenda gaat aanpakken samen met het platform. Ook  
moeten ze acties ondernemen om drempels weg te halen.” 
“Als ik iets zie, dan maak ik een foto. Dan stuur ik het naar de  
gemeente app en dan maak ik een foto van takken op straat. Of  
mensen gooien een bord om van de coronamaatregelen en dan  
maak ik een foto en stuur ik het naar de gemeente. Ik weet dat  
er ook een Avri- app is nu om dat door te geven, en de gemeente- 
app bestaat niet meer. De gebiedsmakelaar Barry Ganzeman ken  
ik ook goed. Eigenlijk moet de gemeente een bord plaatsen dat de  
weg naar de molen en het huis bereikbaar is maar dat het geen  
doorgaande weg is. Heel veel fietsers weten dat niet. Dat moet op  
de Voorstraat opgehangen worden voor de fietsers en wandelaars.” 
 
Boodschap aan de gemeente/TIPS 
“Ideaal is het als ik overal met de elektrische scooter kan komen.” 
“Ik woon begeleid en nu is het niet aan de orde maar als ik bijvoor- 
beeld ooit zelfstandiger zou willen wonen dan kan ik hier niet meer  
terugkomen dan ben ik mijn zorgpakket kwijt omdat ik dan te goed  
ben. Een paar jaar geleden hebben ze de wet veranderd hierin. Ik  
maak me nu nog geen zorgen maar over een paar jaar misschien  
wel. Mijn moeder wordt ook ouder. Ik ben nu 33 jaar. Als ik iemand  
tegenkom met wie ik zou kunnen samenwonen dan zou ik niet meer  
terug kunnen komen naar de plek waar ik nu woon. Ik heb er voor  
gekozen omdat er begeleiding is, ik vind het fijn dat er iemand is;  
anders ga ik vereenzamen. Drie jaar geleden is de wet aangepast.  
Dat mensen die te goed zijn, komen  niet meer in aanmerking voor  
24 uurs begeleiding in het wonen. Wat ik graag zou willen is, dat ik  
kan terugvallen op 24 uur begeleid wonen, mocht een relatie stuk- 
lopen. Dat die wet wordt aangepast, dat zou ik willen.”  
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Geldermalsen 
 
 (On)veilige omgeving 
“Ik ga alleen de straat op waar ik de route goed ken. In mijn ge- 
val via Lomanstraat, Rijksstraaweg en Marktplein. Oversteek- 
plekken bij Gelrestraat en Herman Kuykstraat en Rijksstraatweg.  
Wel moet ik uitkijken voor overhangende begroeiing. 
“Ik loop liever samen over straat. Dat loopt veel fijner en relax- 
ter.” 
“Ik ga met gezelschap naar buiten. Ik ga met de rolstoel het liefst  
via de Tunnelweg over het goed geasfalteerde fietspad naar de  
winkels. Helaas mag je daar niet in beide richtingen rijden.  
De Tunnelweg is een drukke weg met veel verkeer, ik voel me niet  
veilig om aan de rechterkant langs het gemeentehuis en vijver te  
rijden dat sluit gelijk aan de drukke weg aan, daar zit geen schei- 
ding tussen. Daarom neem ik het fietspad aan de linkerkant ook  
al mag je daar maar één richting op.” 
“Ik durf alleen de straat op, maar uit veiligheid heb ik hulp nodig  
vanuit de medewerkerkers van de Coöp. Over het algemeen voel  
ik me veilig, alleen als ik op het fietspad rijd, heb ik in de zomer- 
maanden te maken met spugende wielrenners. Hier is dan geen  
stoep en moet ik gebruik maken van het fietspad.” 
“Vervelend zijn plekken waar jongeren de ruiten kapot gooien  
Van bushokjes en ik vervolgens een lekke band rijd met mijn rol- 
stoel, omdat het glas overal verspreid ligt.”  
“Ik vind mijn omgeving veilig omdat er op veel plekken het fiets- 
pad ruim gescheiden is van de openbare weg.” 
 
Bestrating 
“Ik rijd met de rolstoel het meeste op het fietspad van de Tunnel- 
weg die goed begaanbaar is, en mij naar het centrum van Gelder- 
malsen brengt. De dijken hebben geen stoepen en zijn gevaarlij- 
ker om over te wandelen vanwege het verkeer.” 
“In de heemtuin langs de Linge is het pad te smal en kan je er  
met een fiets of rolstoel haast niet bij. De  heemtuin ligt onder  
aan de dijk en het is erg steil om daar te komen.” 
“Niet alleen voor mij maar ook voor andere gebruikers van de  
openbare ruimte is het belangrijk dat het toegankelijk is dat stoe- 
pen goed recht liggen. Het plaveisel bolt nu naar de kanten. Dat  
is lastig als je  in  een rolstoel zit. Je hebt baat bij een vlakkere rij- 
weg.” 
“De stoephoeken moet je goed toegankelijk maken. Nu zitten er 
rare bochten in en stopt het met kleine afritten.”  
 
 
 
  



29 
 

Winkelen 
“De winkelstraat en de huisartspraktijk zijn voor mij slecht be- 
reikbaar. Goed bereikbaar door de rateltikkers en gidslijnen is  
de Rijkstraatweg richting het Marktplein en op het Marktplein.” 
“De route langs Slagerij Hol is niet te doen. Hij zet voor zijn win- 
kel een BBQ neer en borden en een partytent op de openbare  
stoep. Ik gebruik de andere kant van de heg op het Marktplein  
als natuurlijke gidslijn. Helaas heeft Slagerij Hol aan die kant  
twee grote staande vlaggen geplaatst waar ik dan ook tegenop  
loop met mijn stok.” 
“Bij het gemeentehuis is een bankje. Richting de Stationswijk  
staan twee bankjes. Langs de kant van de weg. Op de Genteldijk  
is een bankje weggehaald rondom een boom. Misschien vanwe- 
ge de verbouwing, hopelijk kan het terugkomen. Aan het eind  
van de Koppelsedijk staat bij het tunneltje nog een bankje. Daar  
zou nog wel een bankje bij kunnen. Bij het speeltuintje in de  
Stationswijk kan nog een bankje erbij.” 
“Niet overal, tussen mijn huis en de AH op het Maximaplein,  
staan op de looproute verschillende paaltjes op oversteekplekken,  
wat problemen kan geven voor blinden/slechtzienden en rolstoel- 
gebruikers. Verder is voor die laatste categorie de kwaliteit van de  
stoep waarschijnlijk niet voldoende.  
Bij de oversteek van de Prinses Marijkeweg/Maximaplein is geen  
blindegeleidevoorziening. Richting het centrum is aan mijn kant  
van de straat de stoep veel te smal. Dat is een probleem voor  
mindervaliden. Bovendien wordt die stoep volledig geblokkeerd  
door containers, rond ophaaldagen van de Avri. Voor de kruising  
Badweg/1e Zaaiwaarddwarsweg is ook een hindernis door een  
boom die in de weg staat en een aantal stompen in de stoep bo- 
vendien staat bij het laatste huis voor die kruising, aan de linker- 
kant, een grote witte BMW SUV voor zeker de helft op de stoep  
geparkeerd, omdat de betreffende woning een te smalle parkeer- 
plek heeft. Die is daardoor een flink obstakel.” 
“Bij de Plaza, aan de Herman Kuijkstraat loopt een blindegeleide- 
lijn, die uitkomt in een fietsenrek. Dat lijkt me niet zo handig voor  
mensen met een visuele beperking, die lopen daardoor in een  
fuik.” 
“Wat betreft die reclameborden in de Geldersestraat, daar zou op  
gehandhaafd moeten worden. Hetzelfde geld voor de uitstalling  
van slagerij Hol aan de markt.” 
 
Verlichting 
“Als er lampen kapot zijn dan melden we het en dan wordt het  
behoorlijk aangepakt.”  
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Openbaar vervoer 
“Het treinstation zijn ze nu aan het opknappen. Er moet een  
goede lift komen en veel  ruimte om je te verplaatsen naar de  
perrons.” 
“Momenteel gaat aangepakt worden een wandelgebied langs  
de Linge tussen het centrum en het NS station.” 
“Voor mijn deur is een halte  van de buurtbus. Van de buurtbus  
maak ik sporadisch gebruik ( slecht weer) om naar NS station te  
komen.” 
 
Toegankelijke Openbare Toiletten 
“Voor de gemeente en landelijk politiek is mijn advies: pak de  
openbare & toegankelijke toiletten aan!” 
“Ik ken alleen in de Hema – bij Café de Beurs is het net aangepakt  
maar ik weet niet hoe het er uit ziet.” 
“Wenselijk is om op het marktplein een openbaar toilet te plaat- 
sen. Eventueel bij de Kostverlorenkade of de nieuwe heemtuin.  
Bij het Lingepark komt een restaurant en daar komt een openbaar  
en toegankelijk toilet.”  
“In Duitsland was ik op vakantie en daar hadden ze in een plaatsje  
achter een bibliotheek toegankelijke openbare toiletten. En daar  
was ook goede bewegwijzering.” 
“In het straks gerenoveerde gemeentehuis moet het altijd toegan- 
kelijk zijn. Daar moeten de toiletten in orde zijn.”  
“Bij het station, voor toeristen is het ook belangrijk.”  
“In Denemarken kon je in elk hotel binnenlopen als je naar het toi- 
let moest.” 
“Bij de Hema is een openbaar toilet, maar ik kan niet zelfstandig  
naar het toilet, voor mij is het niet van toepassing als ik in de win- 
kelstraat ben.” 
“Openbare toiletten zijn bij de Hema en bij een horeca gelegenheid  
op de markt.”  
 

Communicatie met gemeente 

“Ik weet niet waar ik mij moet melden, heb dit al meerdere keren  
overwogen om een melding te maken van problemen die ik ervaar,  
maar weet niet bij wie ik daarvoor terecht kan. Daarom ben ik heel 
blij met deze vragenlijst.” 
 
Boodschap aan de gemeente/TIPS 
 
“Paaltjes zijn wit geverfd en daardoor beter zichtbaar voor  
slechtzienden. Dit kan ook op andere plekken in Geldermalsen.”  
“Schouwen en opnieuw bestraten. En in de Duindoornstraat zijn  
de stoepen scheef, ik zou de opritten aanpassen en hiervoor con- 
tact opnemen met de gemeente.” 
“Wat ik prettig vind van de Tunnelweg, is dat je daar het fietspad  
goed kan gebruiken dat is goed aangelegd. Het zou een breder  
fietspad moeten worden waar je van beide kanten er gebruik van  
kan maken. Het verbindt de woonwijk met het centrum. De Stations- 
wijk is een oudere wijk, daar zijn veel stoepen scheef. Je kan het  
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beste midden op de weg rijden met de rolstoel omdat het daar  
het vlakst is.” 
“Aanpassingen zouden mooi zijn, bij het trottoir  
langs het spoor Genteldijk. Misschien zou daar een verzoek ge- 
daan kunnen worden bij de gemeente om het trottoir door te  
trekken omdat het andere trottoir aan de overzijde niet toegan- 
kelijk is door de lantaarnpalen.” 
“Een bankjesproject voor in de gemeente lijkt me een mooi  
initiatief. Het is goed om op uit te rusten en het is goed voor de  
sociale contacten.”  
“Je kan een ouderenorganisatie vragen, PGOB en ook de toeris- 
tensector erbij betrekken zoals de VVV.” 
 
De plaatsen die ik graag zou willen zien veranderen: 
“De drempel bij de Rabobank, ingang vanaf de Lingeborg, is te stijl  
waardoor ik ga slippen met de rolstoel omdat de banden geen grip  
hebben op deze hobbel. Is het mogelijk dat hier de weg vlak wordt  
gemaakt en de drempel wordt verwijderd of minder stijl wordt ge- 
maakt?” 
“Bij de Coöp ligt een zebrapad en een vlak stuk wat hoog oploopt, 
ik kan wel zelfstandig naar de winkel, maar als ik uit de winkel  
kom is de weg te druk om achteruit de verhoging af te gaan en  
als ik vooruit de verhoging af zou gaan is het risico te groot dat  
ik uit mijn rolstoel voorover val. Kan de verhoging verlaagd  
worden?” 
“En na het zebrapad is ook een stuk wat zeer schuin afloopt, hier  
kan ik niet zelfstandig rijden en heb altijd hulp nodig van anderen.  
Kan dit schuine weggedeelte ook vlakker gemaakt worden?  
Zodat ik zelfstandig naar de winkels kan.” 
“Er is bij het Hertenkamp een stoplicht verwijderd en een zebra- 
pad geplaatst. Dit maakt voor mij als weggebruiker in een rol- 
stoel de situatie veel gevaarlijker dan toen er een stoplicht was.  
Want de mensen rijden nu door terwijl ze moeten stoppen voor  
een zebrapad. Dit gebeurt niet.” 
“Als ik een rondje met mijn verloofde ga maken missen we extra  
rustplaatsen rond Ravestein.” 
“Sommige verkeerslichten staan te hoog voor mij, is het een optie  
om een klein verkeerslicht laag te plaatsen zodat ik het vanuit  
mijn rolstoel goed kan zien?” 
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“Toegankelijk en betaalbaar maken van sportscholen voor bege- 
leiden van blinden bij het sporten.” 
“Overal goede gidslijnen, stoplichten met rateltikkers, goede toe- 
gankelijke trottoirs.” 
“Geen drempels, obstakels omdat ik een eigen auto heb waar  
mijn rolstoel in past en obstakels op de doorgaande wegen zorgen  
voor flinke kopstoten.” 
“Brede stoepen met blindegeleidelijnen en looproutes voor blin- 
den/slechtzienden. Tevens op verschillende plekjes rustbankjes  
met afvalbakken, en ook opgeruimde/toegankelijke winkelstraten  
voor mensen met een fysieke beperking.”  
“Ook zou ik het wenselijk vinden dat er speeltuinen komen voor  
mensen met een beperking. Openbare toiletten zouden ook zeer  
welkom zijn, alsmede plekken waar mensen hun scootmobiel c.q.  
elektrische rolstoel kunnen opladen.” 
 
“Waar mogelijk de stoepen breder maken in combinatie met een- 
richtingsverkeer, zodat die stoepen breder kunnen. Verder de blin- 
degeleidelijnen flink uitbreiden en looproutes voor blinden/slecht- 
zienden maken. Ook meer rustbankjes plaatsen (waar mogelijk)  
en op strategische plekken openbare toiletten. Je kunt bestaande  
speeltuinen aanpakken om die toegankelijk te maken. In het cen- 
trum zouden er laadvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden  
voor scootmobielen en elektrische rolstoelen. Verder moet er  
strenger op worden toegezien, dat winkeliers de stoepen vrij hou- 
den voor mensen met een beperking.” 
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Meteren 
 
(On)veilige omgeving 
“Gelukkig heb ik mijn geleidehond. Op de gedeelten waar er een  
goede stoep is, ga ik prima alleen de straat op.” 
“Voor diverse Ommetjes (Blom, Meersteeg, Blankertseweg) loop  
ik liever samen. Dorpshuis Meteren vind ik een gevaarlijke route. 
Halte OV redelijk bereikbaar. De Rijksstraatweg Kalenberg haltes  
zijn alleen per fietspad bereikbaar.” 
“De Rijksstraatweg heeft geen doorgaande looproute. Is te omzei- 
len door over het grijze pad te wandelen. Maar bijvoorbeeld de  
bushalte is alleen met het fietspad bereikbaar.” 
“Richting Geldermalsen zijn goede oversteekplaatsen en veilige  
zebra’s.” 
“Vanuit de Plantage moet ik best een eind omlopen om veilig  
naar MFC de Pluk te gaan. Met de nieuwe wandelroute langs het  
spoor gaat dat aanzienlijk schelen.” 
“De Meersteeg is een fietsstraat, daar voel ik me veilig.  
De Blankertseweg redelijk, Maar door de wegversmallingen en 
auto’s die daar flink doorrijden is de ruimte tussen wandelaar en  
auto beperkt.” 
“Weg van Hol Plant en Kado naar het dorpshuis, de gymzaal is  
ronduit gevaarlijk. Een gedeelte met veel te smalle stoepen en  
zelfs een gedeelte zonder stoep. Ook kinderen van de basisscho- 
len gaan hierover.” 
“Op weg naar Geldermalsen last van schoolgaande kinderen, die  
gerust op de stoep fietsen, vlak voor jou langs schieten, roepen.” 
 
Bestrating 
“Dat is heel wisselend. Er zijn prima stukken op de wandelroutes  
van mijn ommetjes. Soms ontbreken er noppentegels voor het over- 
steken. En soms ook hele stoepen!” 
“Het valt mij op dat het binnen de wijk vaak wel goed is geregeld, maar de overgangen van de ene naar de 
andere wijk of dorpskern vaak niet.” 
“De wijken Kalenberg en de Plantage zijn in de basis goed aangelegd. Het oude dorp Meteren, daar ontbre-
ken goede stoepen en ook op weg naar Geldermalsen langs huisartspraktijk Salomé richting het centrum zijn 
niet overal aflopende stoepen en noppen of ribbeltegels bij de oversteken.” 
“Kies ik de weg langs ’s Heeren Loo, dan kan ik niet veilig oversteken vanaf de apotheek naar het centrum 
van Geldermalsen. De zebra ligt scheef half op de dijk, geen stoplicht.” 
“Route van Hol Plant en Cadeau naar het dorpshuis Meteren. Niet overal is er een stoep van 150 cm 
breed.” 
 
Openbaar vervoer 
“Heel blij ben ik met de spoorovergang van Kalenberg naar Geldermalsen. Dat is een enorme vooruitgang 
met hoe het was. Toen ik daar een oversteek miste, is deze na een melding meteen meegenomen.” 
“Er is nu een bushalte OV bij MFC De Pluk. Als straks het Jaagpad gerealiseerd is en ook de grote bus 47 daar 
gaat stoppen, is dat voor mij een goede vervanging van halte Kalenberg.” 
“Ik maak gebruik van de trein, bus, buurtbus.” 
“Misschien vind ik een belbus fijner. Ik kan de buurtbus niet aan zien komen, weet dus niet wanneer ik mijn 
hand moet opsteken. En ik ben een paar keer geweigerd met mijn geleidehond.” 
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Toegankelijke openbare toiletten 
“MFC De Pluk.” 
“Dorpshuis Meteren (als ze open zijn).” 
 
Communicatie met gemeente 
“Samen met de dorpsraad Meteren, de basisscholen, de gebiedsmakelaar praten over hoe er een veilige 
route kan komen van Kalenberg naar de gymzaal en het dorpshuis Meteren.” 
“Informatie vragen aan de gebiedsmakelaar over de tijdsduur van de tweede ontsluiting van De Plantage 
langs het spoor.” 
“Informatie vragen bij de gebiedsmakelaar over de Rijksstraatweg. Staat deze op het plan voor herin-
richting?” 
“Ik heb een PGB WMO Begeleiding. Vanuit de sportschool zou ik wel wat meer willen meedenken. De gelei-
dehond mag niet mee naar binnen, apparaten moet je zelf instellen. Gelukkig heb ik nu een begeleider daar-
voor.” 
“De wijk De Plantage wordt heel goed gelijk toegankelijk aangelegd. Gemeentewerkers helpen of waarschu-
wen mij als ze aan het werk zijn. Als huizen worden opgeleverd, zijn de straten klaar.” 
 
Boodschap aan de gemeente/TIPS 
“Een mooie doorgaande wandelroute. Ik begrijp dat dit niet overal kan, maar ik vind wel dat dit moet bij 
een wandelroute van Kalenberg naar het dorpshuis Meteren bijvoorbeeld, de gymzaal daar, de sportvel-
den.” 
“Ook wacht ik al lang op de tweede ontsluiting van de Plantage voor wandelaars en fietsers langs het spoor, 
het zgn. Jaagpad.” 
“De Rijksstraatweg heeft alleen een stoep vanuit Kalenberg, het Koeriersterslaantje naar de bushalte. Om bij 
de sportclub of de tandarts te komen moet ik als wandelaar met geleidehond over het fietspad. Er is daar 
geen stoep.” 
“Bankjes: Misschien bij Ommetje Blom, de begraafplaats? Het Struingebied langs de Blankertseweg?” 
“Ik heb nog wel een vraag over de nieuwe vissteiger bij het appartement en gebouw wat nu wordt gebouwd. 
Is daar een hellingbaan voorzien?” 
“En ook rondom de nieuwe school in de Plantage is er nu nog een stoep zonder afgang en ribbeltegels. Is dat 
in het definitieve plan wel meegenomen?” 
“Doel is: mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten zijn, in beweging te houden. Vorige week sprak ik een 
mevrouw van in de 80 die elke dag 4 km met haar rollator wandelt. Dat zijn voor mij de lichtende voorbeel-
den van hoe het moet.” 
“Een wandelpad 150 cm breed, zodat ik met mijn geleidehond en wandelmaatje samen kan lopen. Veilige 
oversteekplaatsen met noppentegels recht tegenover elkaar. Goede zichtlijnen of anders een geleidelijn 
met ribbeltegels.” 
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Rumpt 
 
(On)veilige Omgeving/Bestrating 
“Dijk: de straat loopt bol. Ook veel gaten en hobbelige wegen.”   
“Dijken lopen altijd scheef, dus daar kan je weinig aan doen.” 
“Stoepen zijn te smal, daarom rij ik op de weg.” 
“Looproutes in Beesd en Rumpt zijn niet goed voor blinden en  
slechtzienden. Er is geen geleidelijn of strook. Ook staan er vaak  
obstakels op de weg in deze dorpen waardoor ik er met mijn rol- 
stoel niet of moeilijk langs kan.” 
 
 
 
Verlichting 
“Het fietspad bij de brug Rumpt-Beesd is niet veilig met de ga- 
ten, ook is er geen verlichting.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winkelen/Openbaar vervoer 
“Voor winkelen moet ik naar de stad of online bestellen. Op het  
dorp heb je niet zoveel. En als ik wel ergens heen wil in de dor- 
pen, dan moet ik met taxi/gebracht/gehaald worden met een  
aangepaste auto. De Buurtbus is niet toegankelijk, dus geen ei- 
gen regie/zelfstandigheid.” 
 
 
 
 
 
 
 
“Sprinters zijn niet toegankelijk. Assistentie kan wel, maar dat  
moet je op tijd aanvragen. Dus alles op tijd plannen en ik kan  
niet afwachten.” 
“De regiotaxi en aangepaste bus gebruik ik vaak. De regiotaxi  
geeft vaak stress. Als iets uitloopt qua tijd, dan ben ik bang dat  
de taxi wegrijdt en dit moet je dus ook weer plannen. Ik ben al- 
tijd afhankelijk van een taxi. Hier baal ik wel eens van.” 
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Toegankelijke openbare toiletten 
“Er is geen toegankelijk openbaar toilet in de buurt, wel op het station van Beesd. Voor mij is dat ook niet 
wenselijk. Misschien wel voor anderen, ouderen?” 
 
Speelruimte/groen/parkeren 
“Er is een rolstoelschommel in de speeltuin van Rumpt.” 
“Er zijn geen speciale parkeerplekken. Ik parkeer gewoon in de straat.” 
 
Communicatie met gemeente 
“Als er iets verandert in de openbare ruimte word ik daar niet van op de hoogte gebracht, behalve als ik er 
zelf achteraan ga.” 
“Dit is een goede vragenlijst. Meer aandacht moet er komen voor toegankelijkheid en inclusie!” 
 
Boodschap aan de gemeente/TIPS 
“Ik wil graag dat gaten in stoep en fietspaden duurzaam worden dichtgemaakt.”  
“Op Texel heb je de Texelhopper, die je kan bellen en reserveren als je ergens heen wilt op het eiland. Deze 
hoppers zijn rolstoeltoegankelijk. Dit zou ook voor West Betuwe een idee zijn om in te zetten.” 
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Ophemert 
 
(On)veilige omgeving 
“In Ophemert loop ik het meeste op de straat, omdat de stoepen  
ontbreken, verspringen of te veel obstakels kennen en slecht on- 
derhouden zijn. Als er werkzaamheden zijn geweest aan de stoep,  
dan ligt er nog veel zand. Dat geeft mij een onveilig gevoel.” 
“Er is een huis/psychopraktijk in de Groenestraat die zelf een oprit  
heeft gemaakt waar de stoep hoort door te lopen. Dit levert een  
onveilige situatie op als je de verandering in de stoep niet kan zien.  
Ook zijn er overhangende struiken waardoor de stoeptegels ver- 
dwijnen.” 
“Stoepen moeten worden aangepast. Zand moet worden wegge- 
haald als de werkzaamheden zijn afgerond. Ook restanten tegels  
weghalen, niet langs de rand van de stoep laten liggen. Levensge- 
vaarlijk! Tijdens de wandeling kwamen we brokken stoeptegels  
tegen die ze niet hadden opgeruimd. Dan ben ik in staat om de po- 
litie te bellen, het is veel te gevaarlijk om dit te laten liggen!” 
“Ophemert is een rustig dorp. Er is weinig verkeer. Ik voel me veilig  
als ik op straat loop.” 
“Ik vind mijn omgeving hier in grote lijnen wel veilig. We moeten na- 
tuurlijk altijd zelf ook blijven kijken met elkaar.” 
 
Winkels 
“Er is geen supermarkt meer, ook bijna geen andere voorzieningen.  
Naar het cultuurhuis gaan we wel (als er tenminste geen corona is).” 
 
Bestrating  
“Ik maak gebruik van een taststok. Geleidelijnen zijn belangrijk voor  
mij. En rechte stoepen zonder bochten. Ook moeten er geen obstakels  
of onverwachte situaties op de stoepen voorkomen zoals zand, scheef 
liggende stoeptegels, fietsen of stukken steen en takken. Verschil van 
structuur van stenen, tegels tussen de stoep en de straat, zorgt voor  
herkenningspunten. Ideale situatie is het als andere verkeersdeelne- 
mers zich bewust zijn dat geleidelijnen een functie hebben en dat  
het niet de bedoeling is dat je er een fiets op parkeert of een koffer 
neerzet. Natuurlijke geleidelijnen zijn ook belangrijk om te gebrui- 
ken.” 
 
“Ophemert kent geen geleidelijnen. De stoepen die ik gebruik in  
Ophemert zijn niet recht maar de wegen, zoals de Groenestraat  
maken allerlei onlogische bochten en sluiten ook niet op elkaar  
aan bij het oversteken waardoor ik me niet goed kan oriënteren.  
Ook lopen stoepen soms af in een punt en houden ze op te bestaan  
en beland je in de struiken van een huis. De gemeente is hier ver- 
antwoordelijk voor. Maar ook bewoners moeten aanpassingen  
doen met hun tuinen met overhangende takken en grote struiken.” 
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“Ik ben te spreken over de metalen goot die door de Kapelstraat 
midden op straat loopt, dit werkt voor mij als een rechte geleide- 
lijn. Maar als je met je wiel van een fiets of rolstoel in die water- 
goot komt, kom je bijna niet meer terug vanwege de randjes.  
Er zijn hier ook al mensen met de fiets gevallen omdat je in het  
gootje blijft hangen.” 
“De Weverstraat heeft als straat heel lang open gelegen, nu  
heeft deze straat aan één kant een brede en rechte stoep die  
richting de kerk leidt.”  
“De Nicolaidreef is een prettige wandelplek voor mij maar niet  
voor rolstoelgebruikers.” 
 
Verlichting 
“In de bebouwde kom van het dorp is de verlichting prima. In het buitengebied is het echt waardeloos. Er 
staan daar niet zoveel lantaarnpalen; ze zijn erg laag en geven minimaal licht. Ook zijn er heel vaak lampen 
die het niet doen, zoals in de Bommelsestraat bijvoorbeeld.” 
“Het gat en de andere gaten in de Uilenburgsestraat zijn eigenlijk het meest gevaarlijk, zeker omdat daar 
geen lantaarnpalen bij staan.” 
 
Openbaar vervoer 
“Streekbussen zijn er niet. De belbus is er nu ook niet vanwege de coronabeperkingen. Ik maak gebruik van 
Versis taxi vervoer. Daar moet ik een kleine bijdrage (WMO regeling) voor betalen. Versis heeft een goede 
service.” 
“Ik neem de trein vanuit station Tiel omdat daar ook een kiosk is en er medewerkers zijn die ik iets kan vragen. 
Het station Tiel Passewaaij is dichterbij maar heeft geen extra service zoals medewerkers op het station. Op 
het station Geldermalsen is een grootschalige verbouwing gaande. Dat is geen optie als opstapplek als de 
omstandigheden steeds wijzigen.” 
“Als ik wegga ben ik afhankelijk van een rolstoelbus of rolstoeltaxi. De bus die van en naar Tiel rijdt is niet 
toegankelijk voor mij.” 
 
Toegankelijke openbare toiletten 
“Niet dat ik weet. Ik zou niet weten waar zo’n WC is.” 
“Er is een mooi mindervalide toilet in het cultuurhuis. Voor de rest zijn er geen in het dorp. Ook niet in res-
taurant Dijkhuis, waar we wel eens eten. Vind het erg jammer dat daar geen mindervalide toilet is.” 
 
Toegankelijk groen/speeltuinen/parkeren 
“Er zijn wel mindervalide parkeerplaatsen maar bijna allemaal met een onderbord met eigen kenteken van 
een bewoner.” 
“Bij de bushalte is een bankje. Verder weet ik het niet of er nog rustbankjes zijn.” 
“Er hebben meer bankjes gestaan. Maar die zijn gesloopt.” 
“Het is een rustig dorp, redelijk ver van de snelweg. Maar soms zijn er oefeningen van helikopters, van de 
mobiele brigade van defensie. Dat maakt een hoop herrie.” 
 
Boodschap aan de gemeente/TIPS 
“Zorg dat overheidsgebouwen en openbare wegen toegankelijk zijn voor iedereen. Ook in kleine dorpen is 
het streven naar aanpassingen altijd een aandachtspunt. Het moet op de agenda blijven en niet aan de 
aandacht ontsnappen.” 
“Er wordt niet altijd geluisterd naar de bewoners.” 
“Ik hoop dat er geen drempels meer bijkomen omdat ik met mijn rolstoel moeilijk tegen de hoge drempels 
opkom. En drempels, zowel hoog als laag, zijn absoluut niet fijn voor mensen in een rolstoel ook als wij in 
een rolstoelbus zitten en je rijdt over een drempel (ook al rijdt de chauffeur nog zo rustig, hoe harder erover 
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gereden wordt hoe erger het is) krijg je een soort klap in rug en nek; en dat is absoluut niet fijn. Omdat er 
overal in Nederland steeds meer drempels komen, worden de uitstapjes met de bus er niet leuker op.” 
“Voorbeeld uit het buitenland van een ideale situatie: ik reis voor mijn vak veel en ik was een keer in Spanje, 
Barcelona waar een Spaanse kennis mij vertelde dat er veel voorzieningen zijn voor mensen met een visuele 
beperking. Hij zei dat de belangenorganisatie zeer welvarend is en dat er veel geld is voor aanpassingen. Zo 
had hij een remote control bij zich waarmee hij zelf stoplichten kon bedienen. Als hij in de buurt was van een 
stoplicht dan werd de remote control geactiveerd en gingen de stoplichten op groen voor hem. Ideaal!” 
“Wegen en trottoirs zouden toegankelijk moeten zijn: zonder dat je iedere keer moet kijken of je de gaten, 
kuilen en andere oneffenheden op tijd ziet, omdat er anders echt gevaarlijke situaties ontstaan. Een voor-
beeld van hoe het eruit zou moeten zien is het trottoir bij de Kapelstraat, mooi breed en vlak.” 
 
Hindernissen in Ophemert in beeldverslag 
“Net na de kruising links, begin fietspad van de Bommelsestraat:  
overgang van tegel naar asfalt.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Vanaf de Bommelsestraat naar de Uilenburgsestraat, voor het  
tweede huis (nr. 2a) aan de linkerkant, komen we deze gaten te- 
gen. Verder naar de dijk toe volgen er meer. Aangezien hier wei- 
nig tot geen lantaarnpalen staan, is dit gevaarlijk.” 
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“Uilenburgsestraat ter hoogte van nr. 46. 
Vlak bij de kruising met de Bommelsestraat.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dokter van de Koppelhof, gelegen aan de Weverstraat.” 
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Heesselt 
 
Veiligheid 
“Voel me hier goed. Het is mijn plek. Ik heb geen ervaring met  
vandalisme enz.” 
 
 
 
 
 
Bestrating 
“Het wegdek op de dijk wordt constant kapot gereden door  
vrachtwagens waardoor het rijden met mijn scootmobiel  
uiterste concentratie en vooruitdenken vergt.” 
 
 
 
 
Winkels 
“De winkelstraten hebben niet allemaal een goede ondergrond  
voor de scootmobiel. Meerdere kleine winkels hebben ook dorpels  
en drempels.” 
 
 
 
 
Boodschap aan de gemeente/TIPS 
“Een vlak wegdek met niet te steile stoepen (vlak en meerdere  
overgangen van wegdek naar stoepen). Openbare gebouwen  
met automatisch elektrisch opengaande deuren of minimaal  
een drukknop.” 
“Doe aanpassingen aan voorschriften voor woningen, openbare  
gebouwen en openbare ruimten.” 
“Maak inspraak van gebruikers met een beperking verplicht.” 
 
 
 
 
“Kunt u ervoor zorgen dat de Uiterwaarden en de natuurgebie- 
den toegankelijk gemaakt worden voor scootmobielen en rol- 
stoelen? Ook de poortjes aan beide zijden van het dijkvlak langs  
het kasteel van Waardenburg. Het hek staat schuin waardoor  
het uit zichzelf dicht slaat. Maar dit gebeurt te snel waardoor  
het tegen de rolstoel of scootmobiel valt. En graag ook verlich- 
ting op de dijk.” 
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Ω Town hall bijeenkomst West- Betuwe 
Online, 2 juli 2021 
 
18 mensen hebben zich aangemeld voor het kwalitatief onderzoeksproject. 
In 11 dorpskernen zijn veel betrokkenen aan de slag gegaan op verschillende  
manieren: 
• vragenlijst; 
• wandelen en observeren; 
• samen rondlopen. 
Belangrijk: we gaan verder; dus dit is ook een oproep, ook voor de andere dorpskernen. Mensen blijven zich 
aanmelden als contactpersoon. De inspiratietekst: geen droge opsommingen, geen lange teksten maar 
beeldverhalen, afbeeldingen, aanbevelingen en tips. We ontvangen positieve reactie van de gemeenten op 
de inspiratietekst: hier kunnen we mee aan de slag. 
Wens van het platform: vasthouden van aandacht is nodig. Toegankelijkheid blijkt geen vanzelfsprekend-
heid. We moeten dus in gesprek blijven. En het inspiratiedocument is een start, geen eindpunt. Het helpt 
ons om bewustzijn te creëren bij de gebruikers van de openbare weg, beleidsmedewerkers, stratenmakers, 
middenstanders, gemeente. 
 
Het woord aan de mensen die hebben meegewerkt. 
 
Yolanda  
“Afvalcontainers zijn het probleem. Kijk hier goed naar, in samenspraak met mindervaliden zelf, zodat er een 
goede oplossing kan komen. Als ze ’m omhoog tillen, dan zetten ze ’m er achterstevoren weer in waardoor 
we er niet meer bij komen. Pijl op de container en op de grond kan werken: zodat mensen zien waar de 
opening moet komen. 
Ik heb zelf in het gemeentehuis gewerkt. Dan zijn de lijntjes korter. 
Ze hebben hier de drempels verlaagd maar net niet goed genoeg, ik ben niet betrokken geweest en ik kan er 
geen gebruik van maken. 
Vaak liggen de tegels zodanig dat ik er met mijn light drive rolstoel niet over kan. Dat tegelpad is pijnlijk voor 
mijn rug. Overhangende beplanting is ook reeds gemeld.  
Met het grasmaaien nemen ze het gras rondom de lantaarnpaal niet mee.  
Ik ben slechtziend. Als het glad is, is het niet meer veilig.  
Ik wil graag mijn veilig rondje wat afwisselen en niet altijd hetzelfde rondje lopen. 
Voorbeeld van Engeland: 1 loper (sleutel) voor alle openbare toegankelijke toiletten. Zou handig zijn voor 
West-Betuwe. 
Op voetpaden wordt er vaak gefietst (als mooi tussendoortje); dat kan heel gevaarlijk zijn.” 
 
Sonja Hoogakker 
“Ontoegankelijkheid van de stoepen vormen een groot probleem: tegels zijn ongelijk, stoepen niet toegan-
kelijk, lantaarnpalen midden in de stoep, stoepen lopen scheef af. Dit zorgt voor overbelasting voor je armen. 
Containers staan op de stoep. Ik rij dus in Deil nooit op een stoep. Nadeel hiervan is: soms mogen mensen 50 
km/u rijden, “idioot, wat doe je op de weg” wordt er dan wel eens gedacht door de automobilisten, maar ik 
heb geen andere keus. 
Tussenstraten zijn gemaakt van klinkers. Als je op de stoep zou kunnen, zou dit geen probleem zijn. Klinkers 
rijden echt niet fijn, maar we kunnen niet anders dan ze te gebruiken. 
Hekjes die halfweg van elkaar staan die brommers en fietsers tegenhouden zijn lastig voor mensen in een 
rolstoel. 
Er zijn veel hellingen in Deil, ook op belangrijke punten. Ook voor de Spar. Dat zie je in het filmpje. Daar kom 
je gewoon niet op.” 
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Reactie in de chat 
“Wat ik zelf daarnaast met name opvallend vond was dat de drempels van letterlijk alle publieke gebouwen 
in Deil te hoog waren voor rolstoeltoegang. Voorbeelden zijn de huisarts, fysio, school en het buurthuis maar 
ook de Spar door de helling zoals nu ook door Sonja aangegeven.” 
 
Sonja Hoogakker 
“Buurthuis heeft een dranger op de deur: zo strak dat ik de deur niet openkrijg of klem geraak tussen de deur. 
Stoepen zijn te hoog.” 
 
Reactie in de chat  
“En is er een rode draad of zijn er meerdere rode draden uitgekomen? Is er iets wat overal speelt?”  
 
Irene  
“Stoepen zo slecht dat de straten gebruikt moeten worden.” 
 
Vooruit kijken met Françoise Groenendaal 
“Plannen maken samen, dat is nodig. Platform is een goede weg.  
Samenwerking is nodig met diverse instanties. 
Basis: we willen zelfstandig door het leven bewegen, zelf naar de huisarts, naar de brievenbus. Een mooie 
gladde stoep van minimum 1,50m breed zou hierbij helpen. Niet alles kan tegelijk, maar begin met één in-
clusieve route aan te leggen. Er zijn mooie voorbeelden in ons dorp van inclusief ontwerpen. Dus er is ergens 
een kwartje gevallen. 
Ommetje lopen is gezond; welke wandelroutes zijn er nu? Voor de week van de toegankelijkheid gaan we 
enkele routes maken die goed te doen zijn. Elk dorp zijn eigen ommetje zou mooi zijn.” 
 
Karel van Koppen 
“Nederland loopt mondiaal achter. Op gebied van toiletten zijn we een ontwikkelingsland.  
Als we koplopergemeente willen zijn, dan moeten we verandering brengen, ook in ons toiletbeleid. 
Hoge-nood-app: dit zijn dichtstbijzijnde toiletten. Maar dat is te weinig. 
Op basis van dit inspiratiedocument gaan kijken: wat is er per dorp verder nodig? 
We kunnen ons hiervoor laten inspireren door één van de meest toegankelijke gemeenten van Nederland: 
Oude IJsselstreek, waar Otwin van Dijk burgemeester is. Laten we eens gaan kijken hoe het daar gaat!  
Nog een top idee: alle vestigingen bij Brownies & Downies krijgen een menukaart in braille. 
Tot slot: toiletvoorzieningen  en dijkverzwaring. Hoe staat het daarmee? Hoe toegankelijk zijn die dijken? Uit 
het dorp via een trap naar boven: hoe zo met rolstoel? 
Ook recreatievoorzieningen hebben een toegankelijk toilet nodig. 
Ook op de treinen (zeker voor blaas- en buikpatiënten). Mensen blijven thuis uit angst dat ze onderweg een 
ongelukje krijgen. 
Ik zoek mensen die met mij samen willen werken. Mail mij: kvkoppen@gmail.com.” 
 
Roderick Westbroek (verkeersdeskundige West-Betuwe) 
“Voor mij was dat thema rondom inclusie eerst echt abracadabra. Maar veel werd mij snel duidelijk. In 2016 
heeft Nederland het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geratificeerd. Nu pas, zes 
jaar later, krijgen we als gemeente 50.000 EUR te besteden per jaar voor aanpassingen voor wensen van 
mensen met een beperking. 
Het VN verdrag bevat 50 artikelen. Eén onderdeel gaat over verkeer. 
Wat is nodig: mensen van beleid, realisatie, adviseurs. Maar we hebben ook verbinders nodig. Ik noem mijzelf 
een verbinder. Samen moeten we het hele inclusieverhaal uitdragen. Mensen weten niet wat het inhoudt. 
Waar loop je tegenaan, letterlijk en figuurlijk. Het is een continu proces. Dat bedrag is fijn maar je kan er niet 
alles mee doen wat je zou willen. Maar het is een begin. 
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Waar we mee zitten: bij nieuwe projecten merk je dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de 
verlangens en belangen van mensen met een beperking. Daar moeten we met z’n allen een richting in gaan 
zoeken. Niemand vanuit het landelijke heeft hierin een rol. We hebben geen richtlijnen.  
Meer afstemming zoeken met IVW en CEOW voor richtlijnen i.v.m. inrichting van de weg. 
Hellingbanen, tegeltjes, geleidelijnen; de basis kennen we maar in het veld heb je te maken met maatwerk.  
Over het inspiratiedocument: sommige dingen moeten op mijn bordje komen. Maar oplapwerk is onderhoud 
van wegen. Dat moet ik uitzetten naar realisatie. Ik ben verbinder maar ik heb ook maar 36 uur.” 
 
Reactie in de chat  
“Maakt West Betuwe gebruik van de Buiten-Beter-app? Daarmee kun je de kapotte lantaarnpaal of de los-
liggende tegel melden aan de gemeente. In Almere werkt dit goed.” 
 
Irene 
“Avri-app in West-Betuwe.” 
 
Roderick Westbroek 
“Nog een belangrijk punt is klimaatadaptatie: wegen anders inrichten/water opvangen/niet overal asfalt en 
mooi geplaveide stoepen. Dit schuurt met toegankelijkheid. Goed om ons hier bewust over te zijn. Niet van 
weglopen. Bij nieuwe projecten moeten ervaringsdeskundigen erbij zitten. Geen standaard- maar maat-
werk.” 
 
Reactie in de chat  
“Opje of afje wordt de ondertiteling van het volgende inspiratiedocument.” 
 
Roderick Westbroek 
“Niet snel meteen iets aanpakken: werk maken van werk (duurzaam aanpakken). 
Over die containers: de Avri bedenkt iets en dan moet je weer per locatie goed gaan kijken, kunnen we hier 
iets mee? 
Eén ding is duidelijk: ik ben bereikbaar, rechtstreeks of via platform. 
Over bouwvergunningen: als het niet om gemeentelijke grond gaat, kunnen we geen voorwaarden opleggen. 
Vergunningen worden getoetst aan landelijke regels. In de praktijk blijkt dat hier wel veel ruimte voor inter-
pretatie is en dat dit niet goed wordt opgevolgd. Nieuwe omgevingswet komt er aan. In de toekomst zal er 
strenger op gelet worden. In het verleden is er veel gebouwd wat niet toegankelijk is. Nu hebben we geen 
machtsmiddel om veranderingen richting toegankelijkheid af te dwingen.  
Het is verbijsterend dat sommige artsen- en fysiopraktijken niet toegankelijk zijn.” 
 
Iemand uit het publiek wil samen met Roderick rondlopen en dingen aanwijzen.  
 
Roderick Westbroek 
“We zitten ook met onmogelijkheden. Dat is vervelend om te zeggen maar is wel realiteit.” 
 
Iemand uit publiek 
“Dorpshuizen. We hebben een toets gedaan op toegankelijkheid en dat heeft gewerkt. Dus dat toont aan 
wat belangrijk is: bewustzijn, verbinden. Met elkaar uitdragen. 
Benieuwd naar andere dorpskernen Met ervaringsdeskundigen in andere dorpen gaan verkennen.” 
 
Tom van Maanen 
“Graag ook het inspiratiedocument aanvullen met goede voorbeelden van wat er wel veranderd is: er zit veel 
in mentaliteit (regels naleven, mensen accepteren).” 
 
  



45 
 

Françoise 
“Oproep tot vasthoudendheid. Continu op de agenda houden/grote stappen maken en snel thuis zijn gaat 
niet lukken.” 
 
Rita Boer 
“Mensen hebben goede intenties. Bewustwording moeten we aan werken.” 
 
Sonja Hoogakker 
“Idee. De gemeente bewustmaken van een beperking en hoe het is om hiermee op de openbare weg te ko-
men. Mensen staan hier niet bij stil.” 
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5. Doorleiding 
 
Na de inleiding en hoofdstukken volgt meestal een uitleiding, een slot- of  
nawoord. Met dit boek zijn we echter niet zover. De resultaten die de lokale onderzoeksgroepen hebben 
geboekt, zijn doorgeleid naar ‘het bevoegd gezag’ – naar de functionarissen die bezig zijn met de publieke 
ruimte. De eerste reacties van hun kant zijn zeker hoopvol. De verwachtingen zijn hoog gespannen, want de 
lokale politici en ambtenaren hebben zich vanaf het begin van het project positief opgesteld. Daarom speken 
we aan het eind van dit boek niet van een uitleiding maar van een doorleiding. Een verwachtingsvolle door-
leiding naar de deelnemende gemeenten, én een doorleiding naar andere lokale onderzoeksgroepen; met 
de stevige aanrader om de door ons afgelegde weg ook zelf, op de eigen lokale situatie toegesneden manier, 
te gaan volgen.  
 
Rollen van ervaringssprekers. 
De mogelijke rollen van ervaringssprekers in onderzoekssituaties zijn op verschillende manieren geordend. 
(7) We geven drie voorbeelden. 
 
• Onderzoekers zetten vaak alleen de relatie tussen de onderzoeker en de opdrachtgever  c.q. beleidsmaker 
centraal. De ervaringen en de stem van eindgebruikers kunnen in veel gevallen slechts gehoord worden uit 
de hertalingen van de onderzoeker. (8) 
 
• Enkele vertegenwoordigers van mensen met een beperking raden onderzoekers en lokale beleidsmakers 
aan 10 gouden regels te volgen; te weten: 
1. betrek de cliëntenraad zo vroeg mogelijk bij het maken van plannen;  
2. voorzie de raden op tijd van informatie en doseer de informatie;  
3. zorg dat inhoud, vorm en presentatie van de informatie clientproof* zijn  
4. zorg zoveel mogelijk voor vaste gesprekspartner(s);  
5. faseer: vraag advies op onderdelen en maak tussenstappen;  
6. reageer snel op een advies, of vertel de raad in welk stadium de reactie verkeert en wanneer een reactie 
komt;  
7. zorg dat inhoud, vorm en presentatie van de reactie clientproof* zijn;  
8. verwerk een advies nauwkeurig in een beleidsstuk en volg zoveel mogelijk de volgorde van de tekst van 
het advies;  
9. zorg ervoor dat beleidsstukken met adviezen van de cliëntenraden clientproof* zijn;  
10. betrek cliëntenraden bij de uitvoering van beleid.  
 

* Onder ‘clientproof’ wordt verstaan: respecteer de mogelijkheden van cliënten met een verstandelijke beperking. Stem 
inhoud, vorm en presentatie van mondelinge en schriftelijke informatie of van een filmpje af op hun mogelijkheden. Denk 
bijvoorbeeld aan begrijpelijke woorden, korte zinnen, puntsgewijze opsomming, kleurgebruik, tekst in kader. (9) 
 
• Hoog opgeleide onderzoekers die ook ervaringsdeskundigheid in hun onderzoeken willen includeren, ge-
bruiken nogal eens De Participatiematrix (10). 
 
 
  

 
7 https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptensector/media/documents/Thema's/kennisdossier-
ervaringsdeskundigheid-2021.pdf  
8 Bijvoorbeeld in: file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Masterscriptie-Kenneth-Triest-.pdf 
9 https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2019/04/Van-medezeggenschap-naar-beleid-10-gouden-regels-24-02-
2014.pdf    
10 https://www.kcrutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/09/Participatiematrix.pdf  
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De QR code van die matrix is:  
  
       In De Participatiematrix staan  

op de horizontale as vijf rollen; te we-
ten: 

       1. toehoorder; 
       2. meedenker; 
       3. adviseur; 
       4. partner; 
       5. regisseur. 
 
       Op de verticale as staan de fasen van 
 het onderzoek      onderzoek; te weten: 
       1. voorbereiding; 
       2. uitvoering; 
       3. implementatie. 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande drie voorbeelden benoemen verschillende verhoudingen tussen de drie belanghebbende par-
tijen: ervaringssprekers/burgers – onderzoekers – lokale beleidsmakers. 
In het eerste geval spreekt de onderzoeker voor de ervaringssprekers. De lokale beleidsmakers krijgen de 
stem van de eindgebruikers alleen in samengevatte, geparafraseerde of gecategoriseerde vorm te horen en 
te lezen met de mond van de onderzoeker. In het samenvatten, parafraseren en categoriseren zal de onder-
zoeker in meer of mindere mate de eigen theoretische referentiekaders als ordeningsprincipe gebruiken. 
In het geval van de 10 gouden regels gaat het om de werkwoorden betrekken, informeren, stap voor stap 
uitwerken, adviseren en adviezen serieus nemen. De beleidsmakers en onderzoekers horen de stem van de 
ervaringssprekers uit eerste hand. De onderzoekers en beleidsmakers worden gevraagd de nodige moeite 
te doen om die stem zo te faciliteren dat die luid en duidelijk kan, mag en zal klinken.  
Met De Participatiematrix is de deur opengezet om de ervaringssprekers een rol te laten innemen die inge-
vuld kan worden met (mede)zeggenschap. Of de ervaringsspreker daadwerkelijk in een onderzoeksproject 
mag (mee)beslissen, is met de matrix een keuze geworden die wordt overgelaten aan de onderzoeker. Dat 
is een mooie, emancipatorische stap vooruit; een essentiële stap voor mensen voor wie het lastig blijkt om 
in de publieke ruimte te vertoeven en een volwaardige plaats in de samenleving in te nemen. 
 
Volgende stap. 
Dat we er met De Participatiematrix nog niet helemaal zijn, blijkt uit de rollen die hoog opgeleide experton-
derzoekers over het algemeen aan ervaringssprekers geven. Meestal is voor laatstgenoemden een toehoor-
ders-, meedenk- of adviseursrol weggelegd. Heel soms de partnerrol, hoogst zelden de regisseursrol. Deze 
stand van zaken is eigenlijk wel begrijpelijk omdat het in veel gevallen absoluut niet meevalt om in onder-
zoekssituaties de ervaringsspreker partner of regisseur te laten zijn. De eisen die aan onderzoek worden 
gesteld, laten meestal niet toe dat anderen dan hoog opgeleide kenniswerkers het onderzoek regisseren. 
Alleen al om deze reden is het bewonderenswaardig dat ZonMw een project als het onze heeft willen finan-
cieren. Alle goede redenen om te investeren in de partner- en regisseursrol van ervaringssprekers, zijn met 
de financiering van het programma Voor elkaar! geheel en al waargemaakt. (11)  
 

 
11 https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Een_10_voor_patientenparticipatie.pdf   
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Voor het eindverslag trokken we drie algemene conclusies: 
 
1.  
De ervaringsdeskundige onderzoekers waarderen de kans om zich uit te spreken over hun perspectief op de 
openbare ruimte en hoe ze die beleefden in hun gemeente. Vaak kwam terug dat ze zich te weinig gehoord 
voelen en dat dit project voor hen een kans was om hun stem te laten horen. Door hen de documenten 
terug in handen te geven ambiëren we met dit project hun stem en positie te versterken zodat in de toe-
komst ‘aan de voorkant’ de diversiteit van alle bewoners wordt meegenomen (Universal Design). 
 
2.  
Zoals u kunt lezen in de inspiratiedocumenten wordt de staat en de toegankelijkheid van de straten, over-
steekplekken en stoepen in alle gemeenten stevig bekritiseerd. Ook het gebrek aan toegankelijke toiletten, 
winkels, openbare gebouwen en parkeerplaatsen wordt vaak genoemd.  
 
3.  
Vaak komt terug dat er bij klachten en bij (her)inrichting van de openbare ruimte ad hoc beslissingen worden 
genomen en dat hierbij de ervaringsdeskundigen niet worden betrokken. De reparaties of aanpassingen zijn 
dan vaak niet duurzaam of niet effectief. Ook bij wegwerkzaamheden en tijdelijke hindernissen wordt het 
perspectief van mensen met een beperking niet betrokken: er is weinig bewustzijn en dat wordt niet bijge-
stuurd vanwege de afwezigheid van mensen met een beperking in bestuur, beleid en beslissingen. 
 
Zoals gezegd, met betrokkenheid alleen zijn we er nog niet waar we willen komen. De eindgebruikers willen 
ook (mede)zeggenschap over de zaken die hen aangaan. Eindgebruikers hebben natuurlijk een mening over 
de inrichting van de publieke ruimte en ook over oplossingen die zijn bedacht om hindernissen in de publieke 
ruimte op te heffen. Soms hebben mensen met een beperking zélf een oplossing voorhanden die ten goede 
komt aan alle eindgebruikers. Dat wil zeggen: van ons voor ons allemaal.   
 
Toekomstigbestendig. 
Projectleider Edwin wees erop dat onze conclusies naadloos aansluiten bij het adviesrapport Op naar een 
toekomstigbestendige patiëntenbeweging, dat op 13 september 2021 door de minister van VWS aan de 
Tweede Kamer is overhandigd. Dit rapport breekt een lans voor de versterking van ervaringsdeskundigheid. 
Dat versterking hard nodig is, blijkt wel uit het bijna-nieuwe-woord dat nog niet in de Dikke van Dale staat: 
toekomstigbestendig. De toegevoegde letters ‘ig’ na het woord ‘toekomst’ staan voor de onvoltooidheid 
van de inrichting van de publieke ruimte én voor de vaststelling dat het behoorlijk ingewikkeld is om iets 
toekomstbestendig te maken. 
De projectsubsidies van het programma Voor elkaar! maken deel uit van een brede maatschappelijke be-
weging, waarin ervaringsdeskundigheid een positie moet veroveren als gelijkwaardige partner en kennis-
bron. Het programma Voor elkaar! heeft organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking, 
door middel van projectsubsidies een extra mogelijkheid gegeven om hieraan bij te dragen. Echter, er is nog 
een lange weg te gaan en een aantal projecten heeft aangegeven dat inspraak nog de nodige verandering 
vergt bij partijen zoals beleidsmakers, zorgverleners, zorginstellingen, gemeenten, onderzoekers, onderwijs-
medewerkers, werkgevers. Het is goed om onszelf te realiseren dat voor een echte verandering ook veran-
dering bij alle partijen in het veld nodig is. (12) 
 
Tot slot. 
Wij hopen van ganser harte dat onze aanpak navolging krijgt. 
Geen enkele betrokken partij miskent het belang van de participatie van patiënten/cliënten/burgers/erva-
ringssprekers. De behoefte om aan dat belang tegemoet te komen wordt breed gedragen. Maar er is nog 
veel plankenkoorts, bij alle betrokkenen – inclusief bij de ervaringssprekers/eindgebruikers zelf. 

 
12 www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/9-aanbevelingen-voor-een-toekomstbestendige-patientenbeweging/  
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Lokale onderzoekers. 
 
Mienke van Alphen        Theo Bartels 
Hanny den Boer        Estella Bos 
Bertus Brandenburg        Bert van den Brink 
Chantal          Moniek van Daal (bestuurlijk verantwoordelijke) 
Waldo Dietrich        Mieke van Dommelen (projectleider Utrecht-Overvecht) 
Elly Dupon        Edith  
Paul Fehres        David Giancoli 
Françoise Groenendaal       Esther Hagelaar 
Irene van Helden (projectleider West-Betuwe)        Ina Helderman 
Frank Hermans        Michel Hey 
Ellen Hollander        Sonja Hoogakker 
Fien Hüsken        Thea Kolkman 
Rinus Korteweg        Edwin Luitzen De Vos (projectleider Almere & DSiN) 
Ed Melchiors        Cees Middelkoop 
Greet van Mourik        Vincent Neel 
Wim van Oord        Jolanda Oudshoorn 
Georg Raus        Gert Rebergen (samensteller) 
Neeltje Rijpkema (projectleider Nijmegen)     Alice Schippers (eindverantwoordelijke DSiN) 
Andre Scholte                 Toke Schreuders 
Sofie Sergeant (projectcoördinator DSiN)     Jannie Stevens 
William Stevens        Tilly Swaans 
Riet Tiemensma        Ernst van Veen 
Kees van der Ven        Ron Vermeulen 
Gerda van Wees 
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Auteursinformatie 
 
Dit boek is samengesteld door Gert Rebergen. 
De inleiding is door Gert Rebergen geschreven. 
De gestructureerde vragenlijst is samengesteld door Sofie Sergeant. 
De lokale onderzoeksgroepen zijn door de lokale projectleiders geworven.  
De lokale onderzoeksgroepen hebben de gegevens voor de inspiratiedocumenten verzameld. 
De resultaten van de werkzaamheden van de lokale onderzoeksgroepen zijn opgetekend door Neeltje  
Rijpkema (Nijmegen), Edwin Luitzen de Vos (Almere), Irene van Helden (West-Betuwe) en Mieke van Dom-
melen (Utrecht-Overvecht).  
Sofie Sergeant heeft deze lokale verslagen bewerkt tot de vier concept-inspiratiedocumenten. 
De aantekeningen van drie town hall bijeenkomsten zijn door Sofie Sergeant gemaakt. 
De aankondiging van de vierde town hall bijeenkomst in Utrecht-Overvecht is door Mieke van Dommelen 
geschreven. 
De doorleiding is door Gert Rebergen geschreven. 
Janneke van Eden en Edwin Luitzen de Vos hebben (delen van) het manuscript nauwgezet gelezen op typ-, 
stijl- en leestekenvergissinkjes. 
De lijst onderzoekers somt de namen op van onderzoekers die in deze lijst genoemd willen worden.  
Een beperkt aantal lokale onderzoekers stelden geen prijs op vermelding. 
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