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Precies een jaar geleden stond de Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG) in de startblokken om 
samen met de ambassadeurs van het kernteam Toegankelijkheid te gaan werken aan een Locale 
Inclusie Agenda. Voor dat goed doel hebben we onze Kerstvakantie 2019/2020 besteed aan het 
schrijven van een degelijk document ‘Locale Inclusiepunten WTG’. Dat stuk zit nu als bijlage bij deze 
Agenda Toegankelijk Groningen 2022 – 2025. 
Eind mei hebben we nog aan de bel getrokken in uw Raad, omdat er geen schot in de zaak kwam. 
Voor de aardigheid sturen we onze noodkreet van dat moment mee als bijlage. Dan hoeven we niet 
nog een keer uit te leggen dat Corona weliswaar een hinderlijke factor is, maar geen excuus.  
Het is maar net waar je je prioriteiten legt. 
Pas in oktober is een ondersteuner van buiten aangetrokken om de Agenda Toegankelijkheid ‘onder 
stoom en kokend water’ in elkaar te zetten. Deadline december 2021. 
Dat is natuurlijk een onmogelijke klus voor iemand die niet thuis is op dit terrein. 
Wat nu op tafel ligt, is een knap stuk werk voor een traject van een paar maanden. Petje af! 
Maar het is een visie-stuk zonder concrete uitvoeringsagenda. 
Het hele proces van samen overleggen met ambassadeurs van de verschillende werkvelden van de 
Gemeente, WTG en ondersteuner, moet nog uitgevoerd worden. Een heel jaar later! 
 
Over deze Agenda en het proces vanaf oktober 2021 zijn we als WTG best tevreden. 
We zijn maximaal betrokken en hebben er onvermoeibaar aan meegeschreven, onze interim-
ondersteuner heeft heel hard gewerkt en vooral goed geluisterd: prima! 
Natuurlijk zitten er nog een paar merkwaardige actiepunten in en vreemde formuleringen. Met name 
bij het stukje over Sociale Veiligheid, maar o.k.: dat gaan we verder uitwerken. Ik ben allang blij dat 
het benoemd is. Dat is meer dan de VNG aandurft en precies wat het College voor de Mensenrechten 
wel aankaart. 
Een paar echt onhandige actiepunten zien we in de definitieve versie van deze Agenda nog graag 
verbeterd. Dat staat anders zo slordig en kan later aanleiding geven tot misverstanden. 
Binnen een paar maanden is het onmogelijk om een visie-stuk te schrijven dat volledig deugt. 
Deze Agenda is werkbaar. 
MITS! 
Mits er een concrete uitvoeringsagenda aan toegevoegd wordt. 
 
O.k.: we zijn waar we nu zijn. 
Wat ons (WTG) betreft, kan er zand over dit stuk ‘vertraagd verleden’. 
Achteruit lopen/rollen heeft geen zin en levert niets op. 
Het is best vervelend om het nieuwe jaar zo kritisch te beginnen. Terwijl we verder heel positief zijn 
over de samenwerking met ambassadeurs en medewerkers van de Gemeente. Hoewel dat vaak nog 
afhankelijk is van ons eigen initiatief. 

• Onze waaier ‘Welkom bij…’ is op de markt gezet. 

• De WTG is geformaliseerd als advies-netwerk. 

• Aan een samenhangend en eenduidig geleidelijnenbeleid voor blinden/slechtzienden in de 
binnenstad wordt gewerkt. 

• Het experiment met Alternatief Vervoer in het centrum loopt. Of fietst binnenkort. 

• We zijn betrokken bij de Woonvisie met bijhorend plan van aanpak. 



•  Het contact met de Kunst- en Cultuursector loopt voorspoedig. Tot Corona…  het bekende 
liedje. Maar dat is gedeeld leed en dus heel erg inclusief. 

• Zoals we net als iedereen ‘vergeten’ zijn bij het vaststellen van het Locale Preventie Akkoord. 
Ja, soms komt tijdsdruk de democratie niet ten goede. 
In ieder geval gaan we mee doen aan de invulling van dit akkoord. 

• Van betrokkenheid bij de nieuwe versie van de Gezondheidsvisie van de Gemeente, hebben 
we ons alvast verzekerd. Voor inclusief beleid moet je er vroeg bij zijn, leert de ervaring. 

• Dat geldt ook voor diverse nieuwbouwprojecten waar we ons met succes aangemeld 
hebben. Als de fundamenten eenmaal verkeerd aangelegd worden, kan ‘toegankelijk’ heel 
duur worden. Dat willen we onze Gemeente niet aandoen. 

• Daarom hebben we ons ook meteen enthousiast op de Leidraad Openbare Ruimte gestort. 
Zo kan ik nog wel even doorgaan: inclusief sporten, mobiliteitsvisie, toegankelijk onderwijs, 
toegankelijke websites… 
Soms verzet aantekenen tegen best begrijpelijke, maar niet te accepteren discriminatie-praktijken 
door medeburgers… 
Dit jaar gaan we een bijdrage leveren aan het programma rond 4 mei. Ook de geschiedenis van 
burgers met een handicap kent zwarte bladzijden, het is goed om die te delen. Een duurzaam sociaal 
leefklimaat vraagt om onderhoud en investering. 
 
Nee, als WTG hebben we niet te klagen over gebrek aan werk en ook niet over gebrek aan goodwill 
en bondgenoten. 
Bewustwording is vaak de grootste barrière: burgers en medewerkers van de Gemeente denken er 
niet vanzelfsprekend over na wat de gevolgen zijn van leven met een handicap en wat hun 
medeverantwoordelijkheid is om de samenleving voor iedereen leuk leefbaar te maken/houden. 
 
Kortom: we hebben veel vertrouwen in de toekomst van een Toegankelijke Gemeente Groningen. 
Maar met duidelijke afspraken en goede arbeidsvoorwaarden voor ons netwerk ervaringsdeskundige 
burgers gaat vertrouwen nog veel beter. 
Wij (WTG) willen: 

1. Een strak plan van aanpak om de uitvoeringsagenda die bij de visieagenda Toegankelijk 
Groningen 2022 – 2025 hoort, te realiseren. Die agenda moet voor de zomer afgerond zijn. 
In goed overleg tussen de ambassadeurs en de WTG-experts, op basis van de WTG-
actiepunten en het lopende beleid per werkveld. 
Zonder actieplan per werkveld met prioriteiten, data en lange termijn punten is deze Agenda 
waardeloos. 

2. Eindelijk een vaste ondersteuner voor de WTG en het kernteam ambassadeurs 
Toegankelijkheid. Onze huidige interim-ondersteuner houden en liefst duidelijk binnen de 
structuur van de gemeente, vinden wij prima. Maar zij is nu alleen aangetrokken voor deze 
agenda en niet voor onze ondersteuning en de coördinatie van het kernteam 
Toegankelijkheid.  
Dus een ondersteuner met voldoende uren, een brede taakopdracht en een duidelijke 
positie binnen de Gemeente. 

3. Als WTG structureel (dat betekent altijd en standaard) om input gevraagd worden bij alle 
beleid en projecten die Toegankelijkheid en Inclusie raken. 
Nu is onze inbreng nog te afhankelijk van eigen initiatief. 
 

 
 
 
 
 



                                       Vriendelijke groet en succes, 
 
                                       namens de Werkgroep Toegankelijk Groningen, 
 
                                                                      Herman in ’t Veen 
                                                                      Marlieke de Jonge 
 
 
 
 
 


