
	  

	  

SIMULATIE	  WANDELING	  door	  GELDERMALSEN	  –	  door	  Mienke	  van	  Alphen	  

Op	  27	  mei	  j.l.	  werd	  er	  een	  simulatie	  wandeling	  georganiseerd	  waarbij	  de	  wethouders	  en	  
gemeenteleden	  van	  de	  Gemeente	  Geldermalsen	  waren	  uitgenodigd.	  Ze	  ondervonden	  aan	  
den	  lijve	  hoe	  het	  is	  om	  met	  een	  blinde	  geleide	  stok	  of	  in	  rolstoel	  zich	  te	  moeten	  verplaatsen.	  
Tegelijkertijd	  zagen	  ze	  hoe	  het	  met	  de	  toegankelijkheid	  in	  het	  centrum	  van	  Geldermalsen	  
gesteld	  is,	  en	  werd	  er	  bekeken	  of	  er	  nog	  verbeterpunten	  zijn.	  
	  
Ik	  was	  ook	  aanwezig	  op	  deze	  middag.	  Ik	  ben	  geboren	  met	  een	  lichamelijke	  beperking	  en	  ik	  
ben	  rolstoelgebonden.	  Ik	  weet	  uit	  eigen	  ervaring	  dat	  niet	  alles	  even	  zo	  toegankelijk	  is	  met	  
een	  elektrische	  rolstoel.	  En	  ik	  	  ben	  van	  mening	  dat	  iedereen	  moet	  kunnen	  meedoen	  in	  de	  
samenleving	  met	  of	  zonder	  beperking.	  Daarom	  vond	  ik	  deze	  middag	  ook	  zeer	  belangrijk	  en	  
van	  belang	  dat	  de	  wethouders	  ook	  eens	  konden	  ervaren	  dat	  je	  niet	  overal	  zomaar	  naar	  
binnen	  kan	  komen	  in	  het	  centrum.	  Ik	  hoop	  dat	  men	  er	  iets	  van	  geleerd	  heeft.	  Eigenlijk	  weet	  
ik	  dat	  wel	  zeker	  dat	  dat	  het	  geval	  is	  geweest.	  De	  vorige	  simulatie	  wandeling	  werd	  voor	  het	  
laatst	  georganiseerd	  in	  mei	  1992.	  En	  nu	  dus	  ook	  in	  2015!	  
	  
VERSLAG	  WANDELING	  –	  door	  Frank	  van	  Eijk	  
	  
Woensdag	  27	  mei	  heeft	  het	  project	  de	  Inclusieve	  gemeente,	  een	  simulatie	  wandeling	  
georganiseerd	  	  door	  het	  centrum	  van	  Geldermalsen.	  Verschillende	  bewoners,	  de	  organisatie	  
Platform	  Gehandicapten	  Geldermalsen	  en	  de	  Gemeente	  Geldermalsen	  (	  twee	  wethouders	  
en	  vier	  gemeenteleden)	  waren	  hierbij	  aanwezig.	  De	  Simulatie	  wandeling	  is	  bedoeld	  om	  
mensen	  zonder	  fysieke	  beperking	  te	  laten	  ervaren	  hoe	  het	  is	  om	  je	  in	  een	  rolstoel	  te	  
verplaatsen	  en	  of	  met	  een	  blinde	  geleide	  stok	  te	  lopen.	  Het	  doel	  van	  deze	  wandeling	  was	  het	  
in	  kaart	  brengen	  van	  toegankelijke	  en	  minder	  toegankelijke	  plekken	  in	  het	  centrum	  van	  
Geldermalsen.	  En	  een	  stuk	  bewustwording	  bij	  de	  aanwezige	  deelnemers	  van	  de	  wandeling.	  	  
	  
De	  deelnemers	  (	  twee	  wethouders	  en	  4	  gemeenteleden)	  kregen	  drie	  verschillende	  
ervaringen.	  Ze	  kregen	  de	  ervaring	  om	  blind	  te	  zijn,	  te	  zitten	  in	  een	  rolstoel	  en	  te	  lopen	  achter	  
een	  rollator.	  Ze	  werden	  gekoppeld	  aan	  ervaringsdeskundigen.	  Tijdens	  de	  wandeling	  konden	  
ze	  in	  gesprek	  gaan	  over	  de	  verschillende	  obstakels	  die	  ze	  onderweg	  tegen	  kwamen.	  	  
	  
Deelnemers	  hebben	  deze	  dag	  verschillende	  plekken	  bezocht	  die	  goed,	  gemiddeld	  en	  moeilijk	  
toegankelijk	  waren.	  Ze	  kregen	  van	  de	  verschillende	  mensen	  met	  een	  fysieke	  beperking	  te	  
horen	  waarom	  iets	  als	  ontoegankelijk	  werd	  ervaren.	  Daarnaast	  konden	  ze	  zelf	  ervaren	  wat	  er	  
dan	  ontoegankelijk	  aan	  was.	  Het	  zou	  volgens	  de	  ervaringsdeskundigen	  een	  meerwaarde	  
hebben	  als	  de	  gemeente	  Geldermalsen,	  bij	  werkzaamheden	  en	  aanpassingen	  in	  de	  openbare	  
ruimte,	  rekening	  houdt	  met	  de	  ervaringen	  die	  ze	  tijdens	  de	  wandeling	  hebben	  opgedaan.	  	  
	  

	  

	  


