
ACTIE PUNTEN  TOEGANKELIJK GRONINGEN    

                                                                                                      LET’S GRO TOGETHER 2019 

 

 

Oproep aan de raadsleden van de Gemeente Groningen: wie helpt 

onze Gemeente heel concreet een stukje inclusiever te maken? 

 
 

DOVENGEMEENSCHAP 

 

1. STEUN ERKENNING VAN DE NEDERLANSE GEBARENTAAL 

Leonie Bloem en Bea Bouwmeester pleiten voor erkenning van gebarentaal.  

Het is een taal met geheel eigen zinsopbouw en grammatica waar we trots op kunnen zijn. 

Elk land heeft zijn eigen gebarentaal, al is er hier en daar gelijkenis. 

In geval van de combinatie doof en blind werkt doventaal met vier handen. 

Het belang van erkenning is dat er meer gebruik van gemaakt kan en moet worden. Inclusief in de 

media! 

Op 1 november is op een filmpje vastgelegd dat het Let’s Gro publiek de motie van erkenning steunt. 

Dat filmpje is inzetbaar.  

2. ZORG VOOR ONDERTITELING en/of DOVENTOLKEN BIJ DE REGIONALE MEDIA: OOG en RTV 

NOORD 

Denk ook aan bioscopen en evenementen. Eurosonic in januari? 

 

 

MENSEN met een VISUELE HANDICAP 

 

3. ZORG VOOR VEILIGHEID IN DE OPENBARE RUIMTE 

Geert de Breucker  van de Oogvereniging  legt uit wat zoal risicofactoren zijn in de openbare ruimte. 

Het weghalen van zebra’s en niveauverschillen tussen stoep en straat bij voorbeeld. Dat zijn 

belangrijke oriëntatiepunten als je niets tot weinig ziet. Onvindbare bushaltes zijn ook lastig. 

Andere aandachtspunten: eenheid is in ‘geleide-lijnen’ en  het uitstallingsbeleid van horeca en 

winkeliers. Om één keer te zwijgen over levensgevaarlijk fietsverkeer (fiets en fietser). 

Lijnen met scherpe contrasten zijn ook helpend voor mensen die doof zijn. Soms zijn oplossingen 

echt niet ingewikkeld.  

Daarom is het belangrijk de Oogvereniging te betrekken bij alle veranderingen in de Binnenstad. 

4. AUDIOSCRIPTIE en de inzet van een BLINDENTOLK bij de activiteiten rond 75 JAAR 

BEVRIJDING 

Moet hier toelichting bij? 

 

 

MENSEN met een FYSIEKE HANDICAP 

 

5. TOEGANKELIJKE (OPENBARE) TOILETTEN 

Jan van Slochteren en Herman in ’t Veen vinden het niet meer van deze tijd dat er nog steeds zo 

weinig openbare en toegankelijke toiletten zijn in de binnenstad. Ook buiten kantoortijden 

beschikbaar en zonder ingewikkelde en beperkende voorwaarden als sleutels, codes en verplichte 

consumpties. 

Daar hebben heel veel burgers belang bij die nu niet vrij kunnen winkelen of stappen. 



Naast toegankelijke toiletten zijn verschoonmogelijkheden nodig, ook voor volwassenen. 

Wat de Gemeente kan doen? 

* de WTG vragen mee te denken 

* afspraken maken met ondernemers 

* kritisch kijken naar vergunningenbeleid zowel bij nieuwbouw als bij verbouwingen 

*creatief kijken naar kansen, bij voorbeeld bij openbare fietsstallingen 

 

 

MENSEN met een PSYCHISCHE HANDICAP 

 

‘SPEELRUIMTE VOOR WONEN’ 

 

6. STOP de DISCRIMINATIE van burgers op grond van ‘VERSLAVING’/’PSYCHIATRIE’ bij het 

zoeken naar een passende woonplek 

Afspraken en regels maak je voor alle burgers gelijk en niet apart voor ‘dat soort mensen’. 

Zullen we daar allemaal eens beter op gaan letten in plaats van het vanzelfsprekend accepteren? 

7. Veilige woonplekken zoals ‘hofjes’ en andere beschutte woonlocaties  in de Woonvisie van 

de Gemeente 

In onze Gemeente verblijven veel mensen die om de één of andere reden moeite hebben met de 

hectiek van deze ingewikkelde maatschappij. Vaak leven ze alleen of met z’n tweeën (en een hond of 

kat).  

Soms is er sprake van een verstandelijke beperking of geheugenverlies, soms missen mensen 

overzicht of hebben ze ‘gedoe met dichtbij-contacten’ of een overvol hoofd… 

Vereenzaming ligt dan op de loer. Of andere risico’s van onvrijwillig solozeilen. 

Een mini-gemeenschap  kan dan heel veel helpen. 

Geen kwetsbare doelgroepen-gedoe, maar oog en oor voor een gedeelde woonbehoefte. 

8. Wonen model ‘SLAK’ 

Tot de bewoners van onze Gemeente horen een heel klein aantal mensen die meestal door 

opgelopen schade in de samenleving nergens meer in de regels te passen zijn en overal onrust geven. 

Zo houden ze crisisdiensten, politie en een heel regiment hulpverleners bezig zonder dat iemand er 

iets mee opschiet. 

Het idee is een stuk of 8 ‘mobiele woningen’ te realiseren om deze einzelgängers  bij ‘overlast’ niet 

meer uit huis te plaatsen, maar simpel het huis te verplaatsen. 

De Gemeente zorgt voor beschikbare terreintje, een woningcorporatie beheert de mobiele woningen 

en er zit een hulpverlener/coach aan vast die ook direct aanspreekbaar is voor de buren. 

De winst zit in het levensgeluk van de paar betrokkenen en de nachtrust van de buren. Plus een 

indrukwekkende kostensparing voor de samenleving. 
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