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Project ‘Inclusieve gemeente Geldermalsen’

Het project ontwikkelt ideeën en activiteiten 

om sociaal isolement van mensen met een 

beperking en andere kwetsbare groepen te 

verminderen. De aanpak is onder meer het 

organiseren van bijeenkomsten waar organi-

saties en burgers elkaar ontmoeten en elkaar 

versterken. 

Op 19 februari was zo’n bijeenkomst in 

Beesd. Inwoners bespraken daar de mo-

gelijkheden om Beesd beter toegankelijk te 

maken voor iedereen. Daar moet nog wel 

werk gedaan worden, zoals blijkt uit het film-

pje dat gemaakt werd tijdens de ‘obstakel-

tocht’ met rollators en rolstoelen. 

Ook bespraken we ideeën om mensen met 

en zonder beperkingen meer met elkaar in 

contact te brengen, om wederzijds begrip en 

bewustzijn te versterken. Maar ook om el-

kaar de kans te geven nieuwe contacten op 

te doen en zo meer saamhorigheid  te reali-

seren.  

Er zijn plannen om een zomermarkt te or-

ganiseren waarbij allerlei sociale organisa-

ties zich kunnen presenteren, een ‘neem-

iemand-mee-week’ waarin ieder die al lid 

is van een club iemand meeneemt die mis-

schien ook wel lid wil worden. 

Tenslotte wordt onder het motto ‘Dit is uw 

dorp!’ een aantal activiteiten ondernomen 

om ons meer bewust te zijn van onze mede 

dorpsbewoners.

Het filmpje van de obstakeltocht is te zien op 

Youtube onder de naam ‘Disability Studies’ 

en Beesd. Wilt u verdere informatie of mee-

doen? Neem dan gerust contact op met Pa-

tricia Kraan via patriciakraan@outlook.com 

of 06 47847885.

Mienke van Alphen was ook aanwezig bij de 

bijeenkomst. Mienke is  rolstoelgebonden en 

weet uit eigen ervaring dat niet alle voorzie-

ningen toegankelijk zijn met een electrische 

rolstoel. Zij is van mening dat iedereen met 

of zonder beperking moet kunnen participe-

ren in de maatschappij, en dus ook in Beesd.  

Zij ervaart nog te vaak dat mensen met een 

beperking een etiket krijgen opgeplakt. De 

toegankelijkheid zal een moeilijk aspect blij-

ven. In Beesd is al veel mogelijk voor men-

sen met een beperking. Mienke vindt dat we 

daar natuurlijk  trots op mogen zijn. Zij hoopt 

dat deze informatieve avond en de benoem-

de plannen zullen leiden tot meer wederzijds 

begrip en saamhorigheid. 
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