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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over inclusie en toegankelijkheid. Wij willen de raad 
informeren over de huidige stand van zaken betreffende hoe inclusief de gemeente Tubbergen op dit 
moment is. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de raad middels een brief te informeren over de huidige stand van 
zaken betreffende 'hoe inclusief en toegankelijk is de gemeente Tubbergen' door: 

 Kennis te nemen van het onderzoek Inclusie en diversiteit in de gemeente Tubbergen 

 Kennis te nemen van het schouwrapport toegankelijkheid openbare gebouwen in Tubbergen. 

 Kennis te nemen van de schouwing MKB toegankelijk in Tubbergen 

 Kennis te nemen van dat Stichting Ongehinderd in samenwerking met Seniorenraad Tubbergen en 

Gehandicaptenplatform Tubbergen uitgangspunten en randvoorwaarden opstellen voor de 

toegankelijke inrichting van de openbare ruimte en openbare gebouwen. 

 Kennis te nemen van dat 'toegankelijkheid' opgenomen wordt als één van de criteria bij de realisatie 

van de subsidieregeling ondersteuning maatschappelijk vastgoed. 

 
Toelichting 
In 2020 is door de gemeente Tubbergen het VN verdrag Inclusie getekend. Hiermee heeft de gemeente de 
ambitie uitgesproken binnen 5 jaar in de top 5 van de meest inclusiefste gemeente van Nederland te willen 
staan door in te zetten op inclusief beleid in de vorm van een Lokale inclusieve Agenda. 
Ook is in het coalitieakkoord 'En noe, met mekaar, vedan' inclusie en toegankelijkheid opgenomen als één 
van de speerpunten, zodat iedereen kan en mag meedoen. 
Het college biedt de raad informatie aan die weergeeft wat tot nu toe is gedaan op inclusie en hoe inclusief 
de gemeente Tubbergen op dit moment is.  
 
0 meting: 
Om vanuit inzicht te komen tot een inclusieve agenda voor de komende jaren is gestart met een 0 meting op 
drie onderdelen: 
1.Schouwrapport toegankelijkheid in openbare gebouwen: Door het Gehandicapten Platform Tubbergen is 
een onderzoek gedaan naar de Bruikbaarheid, Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van diverse gebouwen in 
de gemeente Tubbergen. Dit geeft goed inzicht in hoe toegankelijk de gebouwen op dit moment zijn en waar 
verbeteringen mogelijk zijn. 

 



2.MKB toegankelijk: in samenwerking met Ongehinderd zijn de winkels aan de Grotestraat in Tubbergen 
geschouwd op toegankelijkheid. De winkeliers hebben inzicht gekregen in hoe toegankelijk hun winkel is en 
hoe de winkel toegankelijker gemaakt kan worden. Tevens is gekeken naar de bereikbaarheid en de 
openbare ruimte naar de winkels. 
3.Inclusief en diversiteit in de gemeente Tubbergen: tot slot is door middel van interviews gekeken naar hoe 
'inclusief' de gemeente (Noaberkracht) werkt. In hoeverre is ‘inclusie’ al onderdeel van de lopende 
initiatieven en projecten bij de gemeente Tubbergen en hoe inclusief zijn de werkwijzen en processen bij de 
gemeente. 
De rapporten worden ter kennis name aangeboden. Om wille van de privacy zijn de MKB toegankelijke 
rapportages alleen gedeeld met de betreffende winkeliers. De opmerkingen betreffende de openbare ruimte 
zijn wel toegevoegd in de bijlage. 
Tevens is aangehaakt bij een aantal projecten waar 'toegankelijkheid' ook een rol speelt. 
 
Centrumberaad Tubbergen 
Uit het rapport inclusie en diversiteit in de gemeente Tubbergen blijkt dat het ontbreekt aan 
toegankelijkheids/ 'inclusie' criteria. Op dit moment loopt het project Centrumberaad Tubbergen waarop 
meegelift kon worden. 
In Tubbergen wordt gewerkt aan een centrumvisie onder de naam Centrumberaad Tubbergen. Hierin 
worden keuzes gemaakt over de gewenste ontwikkelrichting van het centrum en over functies op locaties. 
Toegankelijkheid en bereikbaarheid is een thema dat tijdens de bijeenkomsten met betrokkenen vaak 
genoemd werd als eis. In de visie op hoofdlijnen staat het volgende: “Het centrum van Tubbergen kenmerkt 
zich doordat het voor iedereen goed toegankelijk en bereikbaar is. Zowel de diverse gebouwen als de 
openbare ruimte kennen geen fysieke drempels. Tegelijk is ook de uitstraling van de ontmoetingsplekken 
laagdrempelig en is er geen mentale of emotionele drempel om deze locatie binnen te lopen.” 
Hoewel in het Centrumberaad nog eerst een keuze gemaakt moet worden voor een voorkeurscenario, weten 
we dus nu al dat, ongeacht het gekozen scenario, bereikbaarheid en toegankelijkheid een eis is. Daarom is 
aan Stichting Ongehinderd gevraagd om in samenwerking met het Gehandicapten Platform Tubbergen en 
de seniorenraad te komen tot uitgangspunten en randvoorwaarden voor de toegankelijke inrichting van de 
openbare ruimte. En daarnaast met uitgangspunten en randvoorwaarden voor de toegankelijke inrichting 
van openbare gebouwen, zoals de locatie waar straks de gemeentelijke dienstverlening gehuisvest wordt. 
Als deze uitgangspunten en randvoorwaarden gereed zijn, dan kunnen ze gelijk na de keuze van een 
voorkeurscenario meegenomen worden in de ontwikkeling van dat scenario. Het centrum van Tubbergen is 
hierbij de eerste locatie waar we ze toepassen, maar de bedoeling is dat deze algemene uitgangspunten en 
randvoorwaarden toegepast kunnen worden als toetsingskader bij elke aanpassing in de openbare ruimte of 
openbare gebouwen. 
 
Ondersteuning maatschappelijk vastgoed 
De gemeente Tubbergen heeft een rijke traditie van maatschappelijke accommodaties die in hoge mate door 
de lokale gemeenschappen geëxploiteerd worden. De gemeente Tubbergen is daarom op zoek naar een 
regeling waarmee eenmalig een subsidie gegeven kan worden aan organisaties die gebruik maken van 
maatschappelijk vastgoed, zodat er een gunstig effect in de exploitatie van de organisatie kan ontstaan. Uit 
het schouwrapport openbare gebouwen blijkt dat bij meerdere gebouwen de toegankelijkheid verbeterd kan 
worden. Uit het rapport ondersteuning maatschappelijk vastgoed wordt aangegeven dat het toegankelijk 
maken van gebouwen één van de impulsen kan zijn voor het verbeteren van de exploitatie. Daarom wordt 
toegankelijkheid opgenomen als één van de mogelijke criteria bij de subsidieregeling voor het verkrijgen van 
een subsidie. 
Vooruitlopend op deze subsidieregeling ontvangt Seniorenraad Tubbergen en Gehandicaptenplatform 
Tubbergen een subsidie van €14.000 euro om op basis van het schouwrapport de toegankelijkheid van de 
maatschappelijk gebouwen te verbeteren.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de waarnemend raadsgriffier, de heer J.B. Zijlstra. Hij zal uw vragen aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de waarnemend griffier is (0546) 62 81 46 en zijn e -
mailadres is j.zijlstra@tubbergen.nl
 
 
 
 



Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



 

 

 

Hoe toegankelijk is Openbare 

ruimte centrum Tubbergen? 
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Hallo Openbare ruimte centrum Tubbergen! 

Op 23-3-2022 was onze Inspecteur Toegankelijkheid bij u in de zaak voor een 

toegankelijkheidstoets. We willen u hierbij nogmaals van harte bedanken voor de 

gastvrijheid tijdens deze toets. We hebben de gegevens met zorg verwerkt en delen 

de tips graag in dit verbetervoorstel. 

Leuk nieuws 

Openbare ruimte centrum Tubbergen wordt op zeer korte termijn gepresenteerd in 

de Ongehinderd app en zal daardoor goed vindbaar zijn voor alle mensen met een 

beperking. 

  

Even kennismaken? 
Wij zijn Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijk 
Nederland. We brengen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, geven tips en 
adviezen en hebben de Ongehinderd app ontwikkeld, waarmee mensen met een 
beperking snel en makkelijk een uitstap buiten de deur kunnen plannen. 
  
Onze oprichter Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in 
2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna 
realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen in 
het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en 
richtte Ongehinderd op. 
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Waarom toegankelijk? 

Wist u dat er op dit moment al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn? 

Door de dubbele vergrijzing is dit aantal al fors aan het toenemen. Natuurlijk wilt u 

deze gasten - net als ieder ander – bij uw locatie ontvangen. Maar hoe zorgt u dat 

deze toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen? 

Ongehinderd geeft tips over verbeteringen zodat u iedereen een zo toegankelijk en 

gastvrij mogelijke beleving kunt bieden. 

 

100% toegankelijkheid 

Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dit kan niet altijd. Dat hoeft ook niet. In dit 

voorstel vindt u allereerst eenvoudige verbeteringen. Hiermee kunt u veel mensen 

met een beperking al de belangrijkste voorzieningen bieden. Vervolgens vindt u ook 

aanpassingen waarmee uw locatie (op langere termijn) nog beter toegankelijk 

kan worden. 

Certificaat    

Wanneer u de aanpassingen in dit voorstel kunt realiseren, kunt u het Nederlands 

Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. We komen dan graag bij u langs voor een 

2e check en natuurlijk om deze mijlpaal te vieren. 
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Eenvoudige verbeteringen 

Weinig tijd en beperkt budget voor aanpassingen? In de meeste gevallen kunt u de 

volgende verbeteradviezen dan al uitvoeren. Het zou fantastisch zijn als dit lukt. 
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De openbare ruimte – Stoep De Eendracht 
1. Er bevindt zich een hoogteverschil van 8cm hoog.  

 
 

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig 

of niet bereiken. 

Advies:  
Realiseer een opritje met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 80cm. 

Voor dit verbeterpunt gelden voor zilver (zie: 4) aanvullende criteria. Lees verder als 

u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt 

optimaliseren. 
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De glasbak ter hoogte van De Eendracht nr. 7-401 in 

de openbare ruimte - Stoep 
2. Er bevindt zich een hoogteverschil van 12cm hoog.  

 
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig 

of niet bereiken. 

Advies:  
Realiseer een opritje van minimaal 80cm breed. 

Voor dit verbeterpunt gelden voor zilver (zie: 5) aanvullende criteria. Lees verder als 

u hier rekening mee wilt houden en de toegankelijkheid nog verder wilt 

optimaliseren. 
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Brons 

  

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op met ons, zodat 

u het Bronzen Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag 

langs voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken. 

  

  

  

  

Wilt u de toegankelijkheid nog verder optimaliseren? Lees dan verder. 
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Heeft u ruimte om enkele (bouwtechnische) aanpassingen te doen? Dan zou het 

super zijn als u de volgende aanpassingen in de plannen mee zou nemen: 
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Het zitbankje ter hoogte van Almeloseweg nr. 3 in de 

openbare ruimte - Zitbankjes elke 50m 
3. Er zijn onvoldoende of geen zitbankjes met rug- en armleuningen. 

 
Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten 

en opstaan. 

Advies:  
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: 

minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen.  
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De openbare ruimte – Stoep De Eendracht 
4. Er bevindt zich een hoogteverschil van 8cm hoog.  

 
 

Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig 

of niet bereiken. 

Advies:  
Realiseer een opritje met een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm. 
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De glasbak ter hoogte van De Eendracht nr. 7-401 in 

de openbare ruimte - Stoep 
5. Er bevindt zich een hoogteverschil van 12cm hoog.  

 
Hierdoor kunnen bezoekers met een scootmobiel, rolstoel of rollator de entree lastig 

of niet bereiken. 

Advies:  
Realiseer een opritje van minimaal 85cm breed. 
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Het zitbankje ter hoogte van Grotestraat nr. 25 in de 

openbare ruimte - Zitbankjes elke 50m 
6. Er zijn onvoldoende of geen zitbankjes met rug- en armleuningen. 

 
Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten 

en opstaan. 

Advies:  
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: 

minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen.  
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Het zitbankje ter hoogte van Grotestraat nr. 31 in de 

openbare ruimte - Zitbankjes elke 50m 
7. Er zijn onvoldoende of geen zitbankjes met rug- en armleuningen. 

 
Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten  

en opstaan. 

Advies:  
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: 

minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen.  
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Het zitbankje ter hoogte van Grotestraat nr. 55 in de 

openbare ruimte - Zitbankjes elke 50m 
8. Er zijn onvoldoende of geen zitbankjes met rug- en armleuningen. 

 
Hierdoor hebben bezoekers die slecht ter been zijn onvoldoende steun bij het zitten 

en opstaan. 

Advies:  
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de zitbankjes voor bezoekers (bij minder dan 20: 

minimaal 1) zitbankjes zijn met rug- en armleuningen.  
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Zilver 

  

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het 

zilveren Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs 

voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.  
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Aanleiding 
In juli 2016 heeft Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-
verdrag Handicap) officieel erkent. Sindsdien zijn gemeenten verplicht om inclusief beleid te maken, 
in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda. 
 
Het VN-Verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De 
samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om 
volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. Om deze (mensen)rechten te realiseren, is 
het belangrijk dat de toegankelijkheid van onderwijs, werk, wonen, omgeving, informatie, gebouwen, 
mobiliteit, passende zorg en ondersteuning, participatie en dienstverlening goed geregeld zijn. 
 

 
In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen en wordt niemand gediscrimineerd of 

uitgesloten. Voor mensen met een beperking betekent een inclusieve samenleving dat ze 
meedoen op voet van gelijkheid, dat ze regie hebben over hun eigen leven en dat ze toegang 

hebben tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking. 
 

Wanneer het gaat over ‘inclusie’ wordt vaak een bredere groep bedoeld. Niet alleen de 
groep mensen met een beperking, maar ook andere groepen die om verschillende redenen 

worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving, denk aan leeftijd, 
etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Het staat natuurlijk elke 

gemeente vrij om bij het gebruik van de handreiking deze groepen direct mee te nemen in 
het opstellen voor inclusief beleid. 

 
Bron: VNG 

 

 
Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een 
handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Dus dat mensen met een beperking: 

- vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven; 
- de beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen bij het 

participeren in de samenleving; 
- net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, 

maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte. 
 
Gemeente Tubbergen hecht grote waarde aan het zetten van stappen richting een meer inclusieve 
samenleving. De Seniorenraad en het Gehandicaptenplatform zijn nauw betrokken bij deze ambitie. 
Vanuit deze gremia komt de vraag in hoeverre ‘inclusie’ al onderdeel is van de lopende initiatieven 
en projecten bij de gemeente Tubbergen. Zij zouden dit graag beter inzichtelijk willen hebben, om 
vanuit een gezamenlijk vertrekpunt te komen tot een gedragen plan/structuur met perspectief voor 
de korte- en lange termijn (tot 2025).  Om op te halen wat er allemaal leeft en speelt, zijn diverse 
interviews gehouden en documenten geraadpleegd. In bijlage 1: interviews en geraadpleegde 
bronnen, staat beschreven hoe dit (kleine) onderzoek is verlopen. 
 
Dit document beschrijft de resultaten en geeft een beeld (0-meting) van het werken aan inclusie en 
diversiteit door de gemeente Tubbergen. Aanleiding voor dit onderzoek is het uitvoeringsplan 
‘sociaal domein’. Dit is een van de inspanningen die daarin weergegeven staat. Dit rapport wordt 
opgeleverd aan Noaberkracht (College en Raad), de Seniorenraad en het Gehandicaptenplatform. 
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1. Wat is inclusie? 
Het meest gedeelde antwoord (soms wat anders geformuleerd) op deze vraag was: 
 

 
“Inclusie is dat mensen kunnen meedoen.” 

 

 
Alle geïnterviewden gaven aan dat het hierbij niet alleen gaat om fysieke toegankelijkheid. Het gaat 
om ook om het weghalen van sociale, financiële, en/of emotionele drempels of drempels in 
geaardheid of cultuur. 
 
Consulenten van inburgering en participatie ervaren daarbij dat ‘meedoen’ niet altijd voor iedereen 
haalbaar is. Niet iedereen kan of wil altijd meedoen.  
 
 

 

 
“Er is een reden dat mensen niet (meer) meedoen. Het is mooi om dat te begrijpen en 

vanuit daar ook de mogelijkheden te verkennen. Het vereist maatwerk en dat is ons vak. In 
Tubbergen voelen we veel ruimte en aanmoedigging om ook vooral maatwerk te leveren.” 

 

 
 
 

2. Je baan en inclusie 
Hoe heb je hier in je werk mee te maken? 
 
Een aantal functionarissen geeft aan dat inclusie verweven is in al hun werkzaamheden. Zij hebben 
geen specifiek onderwerp, maar denken in het algemeen mee of activiteiten en projecten wel op een 
inclusieve manier wordt vormgegeven. Doel is om belemmeringen weg te halen of te overbruggen 
Bijv. de doelstelling ‘allemaal van het gas af’ moet ook haalbaar zijn voor laaggeletterden of mensen 
met een kleine portemonnee. Dan is het belangrijk dat dit vraagstuk een plek krijgt. Ook de afdeling 
communicatie denkt op deze manier breed mee in projecten: “Voor welke doelgroep(en) doen we dit 
en hoe weten we dan ook specifiek deze doelgroepen te bereiken, door de inzet van verschillende 
communicatiemiddelen. 
 
 

Onderwerp Werkzaamheden / projecten / activiteiten 

Wonen - Wensen van burgers vertalen in het woningaanbod; 
- Houden van dorpsraden/enquêtes; 
- Woonvisie ontwikkeld met woonzorgpartijen en Adviesraad Sociaal 

Domein Tubbergen. 
 

Sporten - Het mede organiseren van de Special Olympics Nationale Spelen; 
- Het organiseren Sport Carrousel (in samenwerking met Aveleijn); 
- Het toegankelijk maken en houden van sportaccommodaties; 
- We willen graag voor elke doelgroep een sportvereniging hebben; 
- We maken gebruik van de website ‘uniek sporten’; 
- Inzet van buurtsport-coaches; 
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- Door invulling te geven aan het sportakkoord; 
- Het opstarten van ‘walking sport’: sporten op laag niveau. Het vraagt 

(veel) inspanning om dit van de grond te krijgen, want niet alle 
verenigingen zijn hier gemotiveerd voor. Het is nu opgestart in Albergen. 
Tubbergen en Geesteren volgen dit jaar. Het is niet alleen ‘het sporten’ 
waar mensen baat bij hebben. Ook de 3de helft (het hele sociale aspect) is 
van belang. Hier worden ook vrijwilligers bij betrokken en wordt bijv. 
bekeken of er behoefte is aan het samen eten van de warme maaltijd. Het 
heeft daarmee ook een preventieve werking. 

- Er is een werkgroep inclusief sporten (integrale groep). Dat werkt heel 
goed. 
 

Arbeid - De gemeente (onderdeel openbare ruimte) heeft veel mensen in dienst 
met afstand tot de arbeidsmarkt; 

- Per 1 januari 2022 heeft Noaberkracht 30 mensen in dienst genomen van 
Soweco (via Stichting Participatie Noaberkracht als werkgever); 

- Om dit goed te kunnen begeleiden is veel geïnvesteerd in het PSO-
certificaat (norm voor sociaal ondernemen); 

- Dit heeft geresulteerd in trainingen (begeleiding werknemers met afstand 
tot de arbeidsmarkt); 

- Dit is alleen gelukt omdat bij Noaberkracht veel verschillende 
functionarissen (in verschillende lagen) dit ondersteunen en belangrijk 
vinden; 

- Er wordt gewerkt aan een initiatief conform het concept van ‘restaurant 
misverstand’. Het moet resulteren in maandelijks een moment waarop 
mensen/ondernemers een broodje kunnen komen eten, georganiseerd 
door mensen met een beperking. 

 

Participatie en 
inburgering 

- Consulenten zijn voortdurend gericht op het laten meedoen, door re-
integratie. Zij geven uitvoering aan de participatiewet; 

- ‘Kearls unne mekaar’ is een burgerinitiatief. Het betreft activiteiten voor 
mannen met een handicap. Mogelijk kan dit worden uitgebreid. 

- Vitality club in Tubbergen is er voor iedereen die op een laagdrempelige 
manier wil bewegen en in contact wil komen met anderen. Maar ook 
mensen met verschillende ziektebeelden bijvoorbeeld Parkinson, 
diabetes, reuma, dementie, of andere klachten zijn welkom. 
 

Zorg & Welzijn - Inzet van de praktijkondersteuner jeugd GGZ bij de huisarts 
- Schakel: Schakel is de plek voor inwoners met vragen, zorgen en ideeën 

over alledaagse zaken. Schakel vindt, verbindt en ondersteunt. Schakel is 
een samenwerkingsverband van de SWTD, Wijkracht en de Gemeente 
Dinkelland; 

- Inzet ‘wijk GGD’. De wijkverpleegkundige die wordt betrokken in situatie 
met verward gedrag, om voor een passende oplossing te zorgen. 
 

Dementie 
vriendelijke 
samenleving 

- Er is een werkgroep die zich inzet voor de dementie vriendelijke 
samenleving in Tubbergen. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden 
van de casemanagers van de 4 zorgorganisaties, de SWTD en dementie 
Twente. Al sinds het convenant 5 jaar geleden zijn er plannen van aanpak 
om in Tubbergen bij ondernemers en bewoners meer bewustwording en 
kennis te brengen over het omgaan met mensen met dementie. Vanuit de 
gemeente zijn een contactpersoon, een bepaalde mate van 
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betrokkenheid, een akkoord en in kleine mate ook middelen nodig om 
van start te kunnen. Door wisseling van de wacht waardoor niet helemaal 
helder is waar deze verantwoordelijkheid (voor dit onderwerp) binnen de 
gemeente is belegd, is dit niet van de grond gekomen. Het zou een mooie 
stap zijn, om te beginnen met het organiseren van een ‘workshop’ voor 
ondernemers. 

 

Openbare 
ruimten / 
speeltuinen 

- Door het aanleggen van speeltuinen, groen of andere invulling van 
openbare ruimte komen mensen met elkaar in contact. Samen geven zij 
invulling aan het betreffende project. Daardoor leren mensen elkaar beter 
kennen, elkaar beter begrijpen en zullen zijn ook meer met elkaar 
optrekken en wat voor elkaar kunnen betekenen. Er ontstaan gesprekken 
in plaats van eenzijdig klachten. Mensen zijn ook trots op hun gezamenlijk 
project en daarom ook voorzichtiger met de toestellen. Het wordt vaak 
een ontmoetingsplek, omdat het precies aansluit bij de wensen van de 
inwoners. Dit vraagt er wel om, dat je ruimte kunt geven aan de wensen 
van de inwoners. Soms komen zij tot andere keuzes dan dat de 
vakspecialist zou adviseren. Kunst is om hier ruimte aan te kunnen geven 
en daarbij wel de kaders te bewaken; 

- Mooi voorbeeld is het plaatsen van het inclusieve speeltoestel (Yalp Sona) 
in Albergen (, nabij de huizen van vd Bent. Vd Bent en de buurt hebben 
tijd, geld en energie besteed aan de inrichting van deze speeltuin en het 
inclusieve speeltoestel; 

- Soms gaat het mis zoals de aanleg van een voetbalveld in Tubbergen op 
basis van kunstgras. Dit was zo’n succes dat het veel mensen uit de 
omstreken aantrok, waar de buurt veel overlast van ervaarde. Je kunt niet 
alles voorzien. Leertafels helpen wel om te kijken waarom zaken 
vastlopen en wat er nodig is om weer voortgang te maken; 

- Niet alleen de vakspecialist geen invulling aan wat er gaat gebeuren, maar 
dat ontstaat in de samenleving (en dat proces begeleiden en 
ondersteunen wij). 

 

 
 

 

 
“Het thema ‘openbare ruimte’ zorgt ervoor dat buurtbewoners met elkaar in gesprek 

gaan. Onderliggende thema’s en problemen komen zo vaak aan de orde en is er plaats 
voor dialoog. Samenlevingsgericht werken kost veel (meer) tijd en energie, maar dat is 

het zeker waard.” 
 

 
 

3. Jij en inclusie 
Op welke manier voel jij je verbonden met deze doelstelling? 
 
In de gesprekken laat iedereen merken zich verbonden te voelen met deze doelstelling. Uitspraken 
zijn bijvoorbeeld: 
 
- “Wonen is belangrijk om ‘mee te kunnen doen’ en dat is belangrijk.” 
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- “Ik voel me betrokken door het hanteren van het uitgangspunt van positieve gezondheid. Door 
situaties (beleid) te belichten vanuit verschillende perspectieven (mentaal, sociaal, fysiek en 
financieel) ben je meer bewust van zaken die beperkend kunnen zijn in ‘het kunnen meedoen’.” 

- “Ik probeer om vraaggericht te werken. Waar is behoefte aan? Waar wordt nog niet in voorzien?” 
- “Er zijn steeds meer uitzonderingen/variabelen. Communicatie probeert altijd middelen te zoeken 

die aansluiten en de doelgroep bereiken.” 
- “Ik vind samenlevingsgericht werken erg belangrijk en werk ook volgens deze werkwijze.” 
- “Het concept samenlevingsgericht werken is goed doorgevoerd, door steeds de vraag te stellen 

‘wat hebben onze inwoners hier aan?” 
 

In de gesprekken werd vaak aangegeven dat ‘het werken vanuit inclusie’ ook wordt gestimuleerd. 
Wel verschilt het per functionaris in welke mate dit wordt uitgedragen/wordt aangestuurd. 

 
 

 
“In schaarste betekent de inclusie van de één soms de uitsluiting van de ander. Dit kan 

ethische vraagstukken met zich meebrengen, bijv. bij krapte op de huizenmarkt.” 
 

 
 

4. De uitgangspunten van inclusie 
In hoeverre vind jij de inclusie-uitgangspunten m.b.t. inclusie terug in je werk? 
 
Meerdere mensen geven aan dat zij de genoemde punten ‘normaal’ vinden. Het behoeft geen extra 
aandacht. 
 

Uitgangspunt Hoe dit tot uiting komt in het werk 

1. Voor iedereen, het fysiek 
toegankelijk maken van 
openbare ruimten, winkels, 
bedrijfsgebouwen en sport-
accommodaties in relatie tot 
bereikbaarheid, toegankelijkheid 
en bruikbaarheid (BTB)  

- Dat streven we wel na. Maar als voorwaarden niet 
opgenomen zijn in een bouwbesluit, komen er meer 
belangen om de hoek kijken. Zoals de witte 
natuursteen op het plein voor de gemeente. Dit is niet 
rolstoelvriendelijk. Maar de beslissing lag bij meerdere 
partijen en bij burgers. En dan komen andere belangen 
om de hoek kijken, die dus ook voorrang kunnen 
krijgen. Als je iets wilt moet je het beleidsmatig 
verankeren; 

- Schouwlijsten in samenwerking met ‘ongehinderd’; 
- De GOAN-app is onlangs ontwikkeld. Hiermee kun je 

de regiotaxi inschakelen via de app. waarbij je direct 
zicht krijgt op andere vervoersalternatieven. 

 

2. Voor iedereen, gelijke kansen op 
arbeidsparticipatie bij bedrijven, 
winkels, dienstverlenende 
organisaties en gemeentelijke 
instanties 

- Er is gelijke kleding aangeschaft voor Sociaal Werk 
medewerkers als reguliere medewerkers. Basis is 
gelijkwaardigheid; 

- Indien Sociaal Werk medewerkers bepaalde 
voorzieningen nodig hebben, bijv. aangepaste 
stoel/computer enz. dan wordt dit aangeschaft. 
Voorbeeld is een man met rug-problematiek die al 
vanaf 2003 bij de gemeente aangepast werkt voor 2 
uur per dag; 
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- Bij vacatures wordt er ook eerst gekeken of SW 
mensen die ruimte kunnen opvullen. Belangrijk is dat 
medewerkers zich gewaardeerd voelen. Bij andere 
organisaties zouden ze toch sneller ‘verzuipen’; 

- Wat betreft het minimabeleid is Tubbergen best 
ruimhartig met 120%. Het minimabeleid zou meer 
onder de aandacht kunnen worden gebracht bij 
ouderen; 

- Wat betreft re-integratie is het bijzonder dat als je als 
gemeente (door goed beleid) betere resultaten haalt, 
je wordt gekort in je budget. Minder problematiek, dus 
minder budget; 

- Er is ook bijzonder geïnvesteerd in re-integreren van 
oudere werklozen. Dit heeft tot mooie resultaten 
geleid; 

- Een uitkering wordt gezien als overbrugging. Indien dit 
langer dan 1 jaar duurt, volgt ook een speciale aanpak. 

- Streven is arbeidsparticipatie. Wat hierbij helpt in de 
gemeente Tubbergen is: 

o SPN: Stichting Participatie Noaberkracht 
(begeleiden van de SW-populatie); 

o Re-integratie partijen; 
o Initiatieven als taalmaatje; 
o Mogen bieden van reiskostenregeling; 
o Mogen bieden van scholing, bijv. digitaal 

vaardig worden; 
o Veel keuze momenteel uit BBL-trajecten, door 

krapte op de arbeidsmarkt; 
o Als werken niet lukt? Dan vrijwilligers werk, of 

opbouwen van contact (met de buurvrouw); 
o Uitgangspunt geeft houvast: “Iedereen kan 

wat doen.” 
 

3. Voor iedereen, gelijke en 
optimale kansen in het 
onderwijs 

- Leerlingen met een rugzakje kunnen ook bij de 
gemeente terecht voor een stage-ervaring; 

- Leuk voorbeeld is de kinderraad en de 
kinderburgermeester. “In de gemeente Tubbergen 
vinden we niet alleen de mening van onze volwassen 
inwoners belangrijk, maar zeker ook die van onze 
jeugd. Daarom hebben we een eigen 
kinderburgermeester en kinderraad. De kinderraad 
heeft als taak om het college en/of de gemeenteraad 
te adviseren over verschillende onderwerpen die 
(in)direct invloed hebben op de leefwereld van 
kinderen.” 
De onderwerpen kunnen door de gemeenteraad of het 
College worden aangedragen, maar de kinderraad kan 
ook zelf onderwerpen aanleveren. 

 

4. Voor iedereen, het gebruik 
kunnen maken van een 

- Er zijn regelingen zoals de gemeentelijke 
zorgverzekeraar, om eigen bijdrage en risico af te 
kopen, voor mensen die dit niet kunnen betalen; 
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adequate zorg- en 
welzijnsverlening 

- In een kleine gemeente zijn de lijntjes kort, dit helpt 
ook bij de toegankelijkheid; 

- Schakel is mooi voorbeeld om de zorg dichterbij te 
halen; 

- Inzet van de ‘Erven-coach’ helpt, om agrariërs te 
helpen met beleidsvraagstukken en om in het 
algemeen te peilen ‘hoe het gaat’. Dit zou nog steviger 
kunnen worden neergezet; 

- Beter contact tussen consulenten en de huisartsen zou 
helpen om beter te begrijpen wat de 
oorsprong/oorzaak is van de problematiek. Dit zou tot 
nog passendere oplossingen kunnen leiden. 

 

5. Voor iedereen, het fysiek 
toegankelijk maken van 
evenementen die georganiseerd 
worden 

- Geen enkele geïnterviewde kent vastgestelde 
werkprocessen op dit punt. Wel geven veel 
medewerkers aan een hoop collega’s te kunnen 
raadplegen, met iedereen zijn eigen 
vakgebied/expertise, om op terug te vallen. 

 

6. Voor iedereen, optimaal kunnen 
wonen, inclusief het 
leeftijdsbestendig bouwen 

- Dit is de basis voor de visie op wonen. 
 
 
 

 
 

5. Inclusie agenda 
Ken je de inclusie agenda van de gemeente Tubbergen? 
 
Op 1 na kent geen enkele ondervraagde de inclusie agenda, terwijl deze wel is opgesteld. Verder is er 
een kalender sociaal domein 2021, waar veel inclusieve activiteiten op staan. Deze kalender werd 
verder niet benoemd tijdens de interviews. Mogelijk kan worden gewerkt aan een ‘echte’ inclusie 
agenda, dit zou wel helpend zijn. 
 

 

 
“Speciale activiteiten organiseren voor speciale mensen is iets anders dan 

inclusie. Bijvoorbeeld de regiopas. Die is nodig omdat het openbaar vervoer de 
gevraagde mogelijkheden niet biedt. Moet daar de oplossing dan niet meer 
worden gezocht? Dit geldt ook bijvoorbeeld voor G-sport. Kan meedoen met 

reguliere sporten ook een optie zijn en willen we dat ook? Als we het echt willen, 
zijn er meer mogelijkheden.” 
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6. Verankering in beleidsplannen 
Welke beleidsplannen zijn relevant als het gaat om inclusie? 

 
- In de woonvisie wordt rekening gehouden met de woonwensen van ouderen die mede gericht 

zijn op het ‘meedoen’, zoals noaberhofjes, dichtbij voorzieningen enz. Focus ligt hierbij minder 
op de gehandicaptenzorg. 

- In het bouwbesluit wordt rekening gehouden met toegankelijkheid. De rest van de 
eisen/voorwaarden worden per project bepaald. 

- In bijvoorbeeld het minimabeleid en stichting leergeld (financiële tegemoetkoming bijv. bij 
zwemles). 

- In het sportakkoord ‘Tubbergen beweegt’. Deze bevat de doelstelling inclusief bewegen en 
sporten: “Alle inwoners, kinderen, jongeren, volwassenen en senioren kunnen een leven lang 
plezier beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, 
etnische achtergrond, seksuele geaardheid en financiële mogelijkheden. Niemand mag buitenspel 
staan.” Er zijn acties op 1) het inzichtelijk maken van 2) het uitbreiden van het aanbod. Vervoer 
en financiën mogen daarbij geen belemmering zijn om te kunnen meedoen. 

- Bedrijfsplan openbare ruimte Noaberkracht 
- Er is binnen de gemeente de afspraak dat bij aanbestedingen boven de €100.000,- er 2% (bij 

materiaal/minder arbeidsintensief) en 5% (bij arbeid) van de totaalsom moet worden besteed 
aan ‘inclusie’ door de opdrachtnemer. Zo heeft een accountantskantoor n.a.v. deze aanbesteding 
het tuinonderhoud belegd bij Sociaal Werk. 

- Beleid op anderstaligen, ouderenbeleid en laaggeletterdheid. 
- Positieve gezondheid inclusief 
- Maatschappelijk akkoord Tubbergen / Tubbig akkoord 
- Omzien naar elkaar en het preventie akkoord Tubbergen 
- Preventie akkoord: “Het preventie akkoord bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht 

en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast is er ruimte om in te zetten op 
achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid.” 

- Sportbeleid wordt op dit moment ontwikkeld. Hierin komt ook extra aandacht voor inclusief 
sporten. 
 

7. Werken vanuit ervaringsdeskundigheid 
In welke mate worden ervaringsdeskundigen gevraagd om mee te denken? 
 
De volgende manieren worden genoemd, om mensen (breed) mee te laten denken in beleid of 
projecten: 
- Bevragen dorpsraden 
- Betrekken ‘vereniging aangepast sporten Tubbergen’ 
- Eigenlijk zouden we vaker het gehandicaptenplatform en seniorenraad willen vragen om mee te 

denken. De afgelopen periode heeft deze afstemming niet plaatsvonden en dat is een gemiste 
kans. We zouden het fijn (en belangrijk) vinden om deze afstemming weer te hervatten. 

- Bij het armoedebeleid zijn twee ervaringsdeskundigen betrokken.  
- De Wmo adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvraagstukken en de 

uitwerking daarvan in de praktijk. De cliëntenraadparticipatie is ondergebracht bij de Wmo 
adviesraad. 

- Door zelf te ervaren, bijvoorbeeld oor het ervaring-beleef circuit van MEE (m.b.t. autisme) of 
contact met de GGZ en een aantal sleutelfiguren die kunnen worden ingeschakeld met hun 
kennis en kunde. 
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- Er wordt ook geïnvesteerd in het cultuursensitief werken. Trainingen en zicht op andere normen 
en waarden. Dat wil niet zeggen dat alles kan (bijv. de opvatting dat een vrouw niet hoeft te 
werken). Je houdt altijd de doelstelling in het oog. 

- Inzet van ‘buurtman en buurtvrouw’: “Beleid per kern in Dinkelland: Iedere kern is anders, 
daarom gaan wij niet voor een eenheidsworst, maar passen wij ons aan bij de gebruiken en 
gewoonten van uw leefomgeving. Dit betekent dat de aanpak per kern anders kan zijn. De 
contactpersoon van de gemeente die in uw kern aan de slag gaat, kunt u zien als een buur(t)man 
of buur(t)vrouw. Iemand die weliswaar werkt voor de gemeente, maar vooral meedenkt over- en 
rekening houdt met uw belangen.” Er is soms nood aan iemand die regie voert over de 
verschillende buurt initiatieven om de samenhang te bezien, de nodige beslissingen te nemen en 
te coördineren. 

8. Digitalisering 
In welke mate draagt digitalisering in Tubbergen bij aan inclusie? 
 
“Er zijn veel verschillende doelgroepen, die om een andere communicatie-aanpak vragen. Hier 
proberen we zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Bijvoorbeeld middels Webinar met een papieren 
uitnodiging (en uitleg wie je kunt benaderen als je digitaal minder vaardig bent.” 
 
De gemeente Tubbergen heeft de wens om de website te verbeteren (laagdrempeliger, 
gebruikersvriendelijker). Dit zou echt een project zijn en is niet concreet gepland. 

 

9. Offline-dienstverlening 
In welke mate blijft de gemeente investeren in offline-dienstverlening? 
 
- De receptie is natuurlijk een goed voorbeeld van offline-dienstverlening. Bij de receptie geven zij 

aan dat zij goed en laagdrempelig kunnen doorverwijzen/een ambtenaar kunnen inschakelen. 
Soms moeten basis vragen worden beantwoord, bijvoorbeeld welke hulpvraag iemand heeft 
(inzet scootmobiel of huishoudelijke ondersteuning enz.) om op een goede manier te kunnen 
doorverwijzen. Het gaat echter verder nooit om het verder uitvragen van de problematiek. Men 
is erg bewust van de drempel of inbreuk op de privacy die dan kan worden ervaren. 

- De corona maatregelen werkten soms drempelverhogend. Ambtenaren waren niet op kantoor 
en er was minder gelegenheid mensen fysiek even te woord te staan. Dit heeft op momenten tot 
verwijdering gezorgd. 

- De korte lijnen in Tubbergen en de omvang maken dat maatwerk mogelijk is. Dit scheelt enorm. 
Daardoor kun je een klant toch helpen, ook al voldoet hij niet meteen aan alle regels in de 
protocollen. 

- De receptionisten passen hun taalgebruik aan, aan wie zijn te woord staan. Dat is een belangrijke 
sociale vaardigheid.  

- Verder is de receptie fysiek toegankelijk. Wel wordt gewezen op het trapje dat moet worden 
bewandeld als men het politiebureau wil betreden. Voor sommige mensen is dit een fysieke 
belemmering.  

 
Verder is Schakel een goed voorbeeld van digitale en fysieke toegang, dat dit gecombineerd wordt. 
De website zou mogelijk nog wel toegankelijker/gemakkelijker kunnen worden gemaakt. 
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10. Begrijpelijke taal 
In welke mate zijn ambtenaren al in staat te communiceren in eenvoudige taal? 
 
Alle geïnterviewden geven aan dat hier volop in wordt geïnvesteerd. De meesten hebben zelf ook 
een training gevolgd. De mogelijkheden zijn (door de jaren heen) bijvoorbeeld: 

- Training ‘praten en schrijven in begrijpelijke taal’ 
- Inzet taalcoaches 
- Beleid ‘direct duidelijk’ 
- Training eenvoudig Nederland 

 
Aangegeven wordt dat dit goed helpt. Alleen bij juridische teksten kun je niet altijd begrijpelijke taal 
gebruiken, wordt aangegeven.1 Verder kan er gebruik worden gemaakt van een Taalmeter, waardoor 
je zicht krijgt op het niveau waarop iemand zaken kan lezen/begrijpen. Hier zou nog vaker gebruik 
van kunnen worden gemaakt. 
 

11. Ambassadeurs 
In hoeverre zijn er al ambassadeurs, te weten: ambtenaren die bijzonder intrinsiek gemotiveerd zijn 
voor dit onderwerp en extra kennis en kunde in huis hebben? 
 
Bijna alle geïnterviewde noemen ambassadeurs (veelal mensen die ook geïnterviewd zijn). Ook 
benoemden zij zichzelf vaker als ambassadeur. Wel werd gezegd dat dat meer een gevoel is dan dat 
dit daadwerkelijk zo is benoemd. Het benoemen van ambassadeurs met een helder doel en taken 
zou helpen om ‘inclusief werken’ nog beter op de kaart te zetten. 
 
Verder is er ook de SPN (Stichting Participatie Noaberkracht) genoemd als ambassadeur. “De 
stichting is een verbonden partij van de gemeente Dinkelland. Samen staan wij voor een inclusieve 
samenleving. Een samenleving waarin mensen met een beperking op een vanzelfsprekende wijze 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De SPN richt zich voornamelijk op het meedoen in 
werk. In dat kader bieden we ondersteuning aan beide kanten. We begeleiden, trainen en 
ontwikkelen mensen met een beperking, tot ze klaar zijn voor de stap naar werk. Aan de andere kant 
richten wij ons op de samenleving en dan specifiek op de werkgevers. We proberen ze ervan te 
overtuigen dat mensen met een beperking een verrijking voor hun bedrijf kunnen zijn.”  
 

 

 
““Inclusief denken kan nog meer verankerd worden in onze cultuur. Daar zit zeker nog 

winst te behalen. Er is gemarkeerd dat het belangrijk is. Er wordt echter nog onvoldoende 
vorm en richting aan gegeven.” 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Er lijken bij nader inzien wel mogelijkheden. Zie dit webinar. 

https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/terugkijken-webinars/hoe-krijg-je-juridische-teksten-direct-duidelijk-15-oktober/
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12. Verankering in werkprocessen 
In hoeverre wordt in werkprocessen al rekening gehouden met inclusiecriteria en beoordeling door 
ervaringsdeskundigen (gehandicaptenplatform en/of seniorenraad)? 
 
Er worden (door geen enkele geïnterviewde) werkprocessen genoemd, die houvast geven het 
naleven van inclusiecriteria of standaardisatie van het betrekken van ervaringsdeskundigen, 
seniorenraad en/of gehandicaptenplatform. 
 
Veelal wordt aangegeven dat zij te rade gaan bij collega’s (de betreffende beleidsadviseur) voor de 
juiste kennis. Ook wordt benoemd dat kant en klare werkprocessen ook belemmerend en inefficiënt 
kunnen werken. Zo komen de consulenten juist tot passende oplossingen, omdat zij maatwerk 
mogen leveren. Standaardiseren zou daar afbreuk aan doen. Bij openbare ruimtes en 
woonverordeningen zou dit wel helpend kunnen zijn.  
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Tot slot: Wat gaat er goed en wat kan er beter? 
Tot slot een algemene indruk, wat gaat er goed en wat kan er beter, als eerste aanzet om lange en 
korte termijn acties te bepalen. 
 
Wat gaat er goed? 

- Het thema leeft bij ambtenaren; 
- Het gaat zeker niet alleen over fysieke toegankelijkheid, maar iedereen is er zich van bewust 

dat er ook andere (sociale, mentale, financiële) drempels kunnen worden ervaren; 
- Het samenlevingsgericht werken en de vraag ‘wie heeft hier baat bij’ lijkt een gedragen 

concept en biedt een goede basis om te komen tot meer inclusie; 
- De gemeente (onderdeel openbare ruimte) heeft veel mensen in dienst met afstand tot de 

arbeidsmarkt. Dit is best een uitzonderlijk gegeven; 
- Gemeente Tubbergen lijkt veel ruimte te bieden voor maatwerk, dit bevordert de mate van 

inclusie; 
- Het gebruiken van begrijpelijke taal wordt breed gedragen en uitgevoerd. 

 
Wat zou nog steviger kunnen staan? 

- Het benoemen van ambassadeurs per werkveld en deze koppelen aan externe ambassadeurs 
(als onderdeel van inclusie Tubbergen); 

- Het opstellen van een gedragen en bekende inclusie agenda; 
- Nog meer doorleven wat inclusie betekent: “Speciale activiteiten organiseren voor speciale 

mensen is iets anders dan inclusie.” 
- Meer (duidelijke en gerichte) aandacht voor het thema ‘dementievriendelijke samenleving’; 
- Gerichte sturing (vorm en richting, waar moeten we uitkomen?); 
- Het (standaard) raadplegen van ervaringsdeskundigen, als onderdeel van het werkproces. 

Advies om deze ervaringsdeskundigen gericht te benoemen, zodat ook duidelijk is welke 
mensen vanuit praktijkervaring kennis en kunde toevoegen, zoals het gehandicaptenplatform 
en de seniorenraad; 

- Het borgen van bepaalde vaststaande inclusie-criteria, in werkprocessen waar ambtenaren 
op kunnen terugvallen, zonder de ruimte voor maatwerk te verliezen. 

Altijd binnen het kader dat er altijd voldoende menskracht, tijd en middelen voor vrijgemaakt 
zullen moeten worden.  

 

 
“Gelijke kansen is volgens mij een illusie, als je wordt geboren ben je al achtergesteld of 

bevoorrecht. Toch proberen gemeente en het Rijk er alles aan te doen, om iedereen 
kansrijk te maken.” 
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Bijlage 1: interviews en geraadpleegde bronnen 
 
Interviews 
De volgende functionarissen zijn geïnterviewd over het thema ‘inclusie binnen Tubbergen’: 

1. Edwin Mulder, Sport, Welzijn, Onderwijshuisvesting en Maatschappelijk Vastgoed 
2. Ellen Grünefeld, Projectleider/Sr. Beleidsadviseur 
3. Eric Bosma, Teamcoach Openbare Ruimte 
4. Guus Starink, Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling 
5. Isla Sint, Communicatie en Markering 
6. Jan Busscher, Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening (openbare ruimte, o.a. speeltuinen) 
7. Margarita Vastert, Beleidsadviseur social domein 
8. Marloes Bokkerink en Suzan Brummelhuis, Consulenten Participatie & Inburgering 
9. Nicolet Plegt, Sociaalwerker senioren SWTD 
10. Rian Stamsnieder, Programma-regisseur 
11. Rik Stamsnieder, Sportconsulent 
12. Suresh Edelijn, Receptionist 

 
Basis voor de interviews 
De landelijke ‘taakstelling’ inclusiviteit die de gemeente Tubbergen heeft ondertekend heeft 
gefungeerd als kapstok voor de interviews: 

1. Voor iedereen, het fysiek toegankelijk maken van openbare ruimten, winkels, 
bedrijfsgebouwen en sport-accommodaties in relatie tot bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid (BTB);  

2. Voor iedereen, gelijke kansen op arbeidsparticipatie bij bedrijven, winkels, dienstverlenende 
organisaties en gemeentelijke instanties; 

3. Voor iedereen, gelijke en optimale kansen in het onderwijs; 
4. Voor iedereen, het gebruik kunnen maken van een adequate zorg- en welzijnsverlening;  
5. Voor iedereen, het fysiek toegankelijk maken van evenementen die georganiseerd worden; 
6. Voor iedereen, optimaal kunnen wonen, inclusief het leeftijdsbestendig bouwen. 

 
Relevante documenten (lokaal)  
De volgende documenten zijn geraadpleegd: 

- Inclusie en diversiteit in de gemeente Tubbergen, Platform Tubbergen Inclusief 
(Seniorenraad en Gehandicaptenplatform) 

- A4 inclusie & diversiteit, Lokale inclusie agenda 
- Manifest: iedereen doet mee! 
- Kalender Sociaal Domein en Schakel 
- Uitvoeringsplan Sociaal Domein 
- Inzet van de wijk GGD 
- Beweeg- & sportakkoord Tubbergen 
- Lokaal preventieakkoord Tubbergen 
- Positieve gezondheid inclusief 
- Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen, coalitieakkoord 2018-2022: agenda inclusieve 

samenleving 

 

 



 

 

 

Hoe toegankelijk 

is Gehandicapten 

parkeerplaats Almeloseweg? 
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Hallo Gehandicaptenparkeerplaats Almeloseweg! 

Op 23-3-2022 was onze Inspecteur Toegankelijkheid bij u in de zaak voor een 

toegankelijkheidstoets. We willen u hierbij nogmaals van harte bedanken voor de 

gastvrijheid tijdens deze toets. We hebben de gegevens met zorg verwerkt en delen 

de tips graag in dit verbetervoorstel. 

Leuk nieuws 

Gehandicaptenparkeerplaats Almeloseweg wordt op zeer korte termijn 

gepresenteerd in de Ongehinderd app en zal daardoor goed vindbaar zijn voor alle 

mensen met een beperking. 

  

Even kennismaken? 
Wij zijn Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijk 
Nederland. We brengen de toegankelijkheid van gebouwen in kaart, geven tips en 
adviezen en hebben de Ongehinderd app ontwikkeld, waarmee mensen met een 
beperking snel en makkelijk een uitstap buiten de deur kunnen plannen. 
  
Onze oprichter Gerard had nog nooit stilgestaan bij toegankelijkheid, totdat hij in 
2005 door een verkeersongeval zelf in een rolstoel belandde. Pas daarna 
realiseerde hij zich waar rolstoelgebruikers en mensen met andere beperkingen in 
het alledaagse leven tegenaan rollen en lopen. Hij besloot om in actie te komen en 
richtte Ongehinderd op. 
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Waarom toegankelijk? 

Wist u dat er op dit moment al 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking zijn? 

Door de dubbele vergrijzing is dit aantal al fors aan het toenemen. Natuurlijk wilt u 

deze gasten - net als ieder ander – bij uw locatie ontvangen. Maar hoe zorgt u dat 

deze toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen? 

Ongehinderd geeft tips over verbeteringen zodat u iedereen een zo toegankelijk en 

gastvrij mogelijke beleving kunt bieden. 

 

100% toegankelijkheid 

Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar dit kan niet altijd. Dat hoeft ook niet. In dit 

voorstel vindt u allereerst eenvoudige verbeteringen. Hiermee kunt u veel mensen 

met een beperking al de belangrijkste voorzieningen bieden. Vervolgens vindt u ook 

aanpassingen waarmee uw locatie (op langere termijn) nog beter toegankelijk 

kan worden. 

Certificaat    

Wanneer u de aanpassingen in dit voorstel kunt realiseren, kunt u het Nederlands 

Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. We komen dan graag bij u langs voor een 

2e check en natuurlijk om deze mijlpaal te vieren. 
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Brons 

  

Proficiat! Uw locatie voldoet nu al aan het Bronzen niveau van het Nederlands 

Keurmerk voor Toegankelijkheid.  

U ontvangt dit binnenkort van ons.  

. 

  

  

  

  

Wilt u de toegankelijkheid nog verder optimaliseren? Lees dan verder. 
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Heeft u ruimte om enkele (bouwtechnische) aanpassingen te doen? Dan zou het 

super zijn als u de volgende aanpassingen in de plannen mee zou nemen: 
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De openbare gehandicaptenparkeerplaats - 

Gehandicaptenparkeerplaats aan doorgaande weg 
1. De gehandicaptenparkeerplaats is 480cm lang.  

 
Hierdoor hebben bezoekers met een rolstoel niet voldoende ruimte om (veilig) in - en 

uit te stappen aan de achterzijde van de auto. 

Advies:  
Vergroot de gehandicaptenparkeerplaats tot een lengte van minimaal 600cm. Indien 

dit niet mogelijk is, realiseer dan een gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan 

één van de onderstaande opties:  

Optie 1:  

Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op terrein:  

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm binnen 

100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het 

parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een 

aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een 

verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een 

duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. 

lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de 

aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op 

maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. 

Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te 

zijn.  

  

Optie 2:   

Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op terrein:  

Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm 

binnen 100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het 

parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een 

aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een 

verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een 
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duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. 

lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de 

aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op 

maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. 

Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te 

zijn.  

  

Optie 3:  

Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:   

Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm 

binnen 100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het 

parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een 

aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een 

verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een 

duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. 

lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de 

aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op 

maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. 

Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te 

zijn. 
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De openbare gehandicaptenparkeerplaats - 

Gehandicaptenparkeerplaats aan doorgaande weg 
2. De gehandicaptenparkeerplaats is 235cm breed.  

 
Hierdoor hebben bezoekers met een rolstoel of rollator niet voldoende ruimte om 

(veilig) in- en uit te stappen aan de zijkant van de auto. 

Advies:  
Vergroot de gehandicaptenparkeerplaats tot een breedte van minimaal 350cm. Indien 

dit niet mogelijk is, realiseer dan een gehandicaptenparkeerplaats die voldoet aan 

één van de onderstaande opties:  

Optie 1:  

Indien een haakse gehandicaptenparkeerplaats op terrein:  

Leg een gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 500x350cm binnen 

100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het 

parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een 

aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een 

verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een 

duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. 

lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de 

aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op 

maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. 

Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te 

zijn.  

  

Optie 2:   

Indien een evenwijdige gehandicaptenparkeerplaats op terrein:  

Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x200cm 

binnen 100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het 

parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een 

aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een 

verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een 
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duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. 

lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de 

aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op 

maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. 

Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te 

zijn.  

  

Optie 3:  

Indien een haakse of evenwijdige openbare gehandicaptenparkeerplaats:   

Leg minimaal één gehandicaptenparkeerplaats aan met een afmeting van 600x350cm 

binnen 100m of in een voetgangersgebied 200m afstand van de entree (indien het 

parkeerterrein op meer dan 100m afstand ligt dan zo dichtbij mogelijk); op een 

aaneengesloten stroef oppervlak (geen schelpen, open bestrating e.d.); met een 

verkeersbord E06 of een ander bord met rolstoelsymbool en een 'P'. Zorg voor een 

duidelijke afbakening van het parkeervlak t.o.v. de omliggende bestrating d.m.v. 

lijnen (breedte minimaal 10cm) en/of een vlak met contrastwaarde van 0,3 t.o.v. de 

aansluitende bestrating. Indien er een stoeprand is, zorg voor een opritje op 

maximaal 5m afstand van het parkeervak met minimaal 85cm vrije doorgangsbreedte. 

Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat dan dient het opritje zo dichtbij mogelijk te 

zijn. 
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Zilver 

  

Heeft u tot dit punt alles kunnen oplossen? Neem dan snel contact op, zodat u het 

zilveren Keurmerk voor Toegankelijkheid kunt ontvangen! We komen dan graag langs 

voor een herkeuring en om het certificaat uit te reiken.  
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Voorwoord 
 

In januari 2020 hebben de gemeente Tubbergen en diverse verenigingen/stichtingen uit de 

gemeente Tubbergen het VN verdrag “Iedereen doet mee” ondertekend. Er is toen 

afgesproken dat er gewerkt zou gaan worden om in 2025 bij de top 5 van de meest 

toegankelijke gemeente van Nederland te behoren. Door Corona heeft een en ander wel 

vertraging opgelopen maar het einddoel blijft hetzelfde. 

 

Door het Gehandicapten Platform Tubbergen is in juni en juli 2021 een onderzoek gedaan 

naar de Bruikbaarheid, Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van diverse gebouwen in de 

gemeente Tubbergen. Dit is slechts een eerste aanzet want er volgt in februari en maart 2022 

nog een vervolgonderzoek dat uitgevoerd wordt door Ongehinderd. 

Bij het onderzoek van het Gehandicapten Platform Tubbergen was Sophie van Riel betrokken 

vanuit haar studie ergotherapie. Zij heeft schouwlijsten ontwikkeld, die wij gebruikt hebben, 

en die voldoen aan de wettelijke eisen. 

Vanuit het Gehandicapten Platform Tubbergen hebben Karel Maathuis, Herman Booijink en 

Leo Stamsnieder meegewerkt aan het onderzoek. 

 

We willen alle beheerders van de onderzochte gebouwen bedanken voor hun medewerking 

en het open gesprek en het hartelijke ontvangst dat ons ten deel viel. Daarnaast willen wij 

Sophie van Riel bedanken voor haar geweldige inzet tijdens haar stage. 

 

In de rapportage geven we aan wat de knelpunten zijn en welke hulp men kan ontvangen bij 

het oplossen ervan. 

 

Er zijn veel ontwikkelingen in de kernen Mandervaan, Langeveen, Fleringen en Geesteren. Het 

is van groot belang om bij de te ontwikkelen nieuwbouwplannen van meet af aan het 

Gehandicapten Platform Tubbergen te betrekken. 

 

 

 

 

Gehandicapten Platform Tubbergen, 

 

Leo Stamsnieder, 

voorzitter 
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GEESTEREN – DE ONTMOETING 
 

De Ontmoeting is een voormalige bibliotheek waarin nu enkele bedrijven en de bibliotheek 

gevestigd zijn. Tevens dient het gebouw als ontmoetingsruimte. Het pand bevindt zich aan de 

Vriezenveenseweg in Geesteren. 

Het gebouw is in beheer van stichting De Ontmoeting. 

 

 

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

• De vergaderruimte is moeilijk bereikbaar in verband met een drempel die hoger is dan 

2 centimeter. 

OPLOSSING: het aanbrengen van een verkorte hellingbaan. Het 

gehandicaptenplatform gaat in gesprek met de stichting om dit te bespreken. 

 

• Er is geen werkende alarminstallatie aanwezig in de invalidentoilet 

OPLOSSING: Wij raden aan het snoer te verlengen langs het toilet heen.  

 

• De ruimte van de invalidentoilet voldoet niet aan de eisen; de assistenteruimte is niet 

aanwezig. 

OPLOSSING: bij een eventuele verbouwing de ruimte aanpassen naar de geldende 

richtlijnen 
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GEESTEREN – DE AANLEG 
 

De Aanleg is een wooncomplex annex gezondheidscentrum.  

Het pand bevindt zich aan De Aanleg. 

 

 

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

• Er is geen ringleiding aanwezig in de ontmoetingsruimte. 

OPLOSSING: men kan in overweging nemen deze aan te leggen, zodat mensen die de 

activiteiten bezoeken hier gemak van hebben. In samenwerking met beheerder en 

gehandicaptenplatform bekijken hoe dit gerealiseerd kan worden. 

 

• De balie in de apotheek voldoet niet aan de eisen voor rolstoelstoelgebruikers. 

OPLOSSING; in overleg met gehandicaptenplatform bekijken of met kleine 

aanpassingen voldaan kan worden aan de eisen 

 

• De invalidentoilet is niet aangegeven op de bewegwijzering 

OPLOSSING; We raden aan het toilet ook aan te geven op de bewegwijzering 

 

• Personeel is niet op de hoogte wat te doen als er op het alarm wordt gedrukt in het 

toilet. 

OPLOSSING; er worden afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid bij 

alarmering. 

 

• Het alarmeringssnoer bij het toilet voldoet niet aan de eisen; 

OPLOSSING; invalidenkoord wordt aangepast aan de eisen. 

 

• De ruimte van de invalidentoilet voldoet niet aan de eisen; de assistenteruimte is niet 

aanwezig. 

OPLOSSING: bij een eventuele verbouwing de ruimte aanpassen naar de geldende 

richtlijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Alleen de beneden verdieping  is waargenomen. De trap, lift en wooncomplexen zijn niet 

geschouwd. 
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GEESTEREN – ERVE KAMPBOER 
 

Erve kampboer is het dorpshuis van Geesteren. Het dorpshuis is gelegen aan de 

Kampboerlaan. 

Tijdens activiteiten in erve Kampboer is er altijd een vrijwilliger aanwezig om, daar waar 

nodig, hulp te verlenen. 

 

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

 

• Er is een rooster aanwezig bij de deur. Voor mensen op krukken zou dit een valrisico 

kunnen zijn  

OPLOSSING; adviseren om bij de ingang in plaats van een rooster een andere 

oplossing te zoeken, dit in overleg met het gehandicaptenplatform. 

 

• Toiletruimte invalidentoilet werd nu gebruikt als opslagruimte; 

OPLOSSING: kijken naar andere mogelijkheden voor opslag. 

 

• De alarmering van het hoofdgebouw is niet aanwezig en in bijgebouw is deze defect. 

OPLOSSING; alarmering aanbrengen in het hoofdgebouw en repareren in het 

bijgebouw. 

 

• De spiegel zit niet op de juiste hoogte 

OPLOSSING; spiegel op de vereiste hoogte plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NB: Het is mooi om te zien hoe er bij dit gebouw al gedacht word aan anderen. De geleide lijnen zijn 

daar een mooi voorbeeld van. Een voorbeeld voor vele andere gebouwen. 
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FLERINGEN – KULTURHUS DE SPIL 
 

Het kulturhus de Spil is een multifunctioneel gebouw aan de Oldenzaalseweg in Fleringen. 

Tijdens activiteiten is er altijd een vrijwilliger aanwezig om, daar waar nodig, hulp te verlenen 

 

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

• De loopoppervlakte rondom het gebouw is niet duidelijk herkenbaar voor blinden en 

slechtzienden. 

OPLOSSING: arcering aanbrengen rondom het gebouw. 

 

• De hoofdentree is niet duidelijk herkenbaar voor blinden en slechtzienden 

OPLOSSING: kleurverschil aanbrengen 

 

• De noodtrap is te smal 

OPLOSSING; bij een eventuele verbouwing zou dit aangepast kunnen worden. 

 

• Invalidentoilet niet aanwezig 

OPLOSSING: bij een eventuele verbouwing kan dit gerealiseerd worden. 
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LANGEVEEN – DE GAARF 
 

De Gaarf is een multifunctioneel gebouw met een inpandige sporthal. De Gaarf bevindt zich 

aan de Kerklaan in Langeveen. Tijdens activiteiten is er altijd een vrijwilliger aanwezig om, 

daar waar nodig, hulp te verlenen. 

 

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

 

• Er is geen invalidenparkeerplaats aanwezig 

OPLOSSING: realiseren van een invalidenparkeerplaats nabij de hoofdingang. Plaatsen 

van een invalidenparkeerplaatsbord is hier voldoende. 

 

• Er is geen valbescherming aanwezig op de hellingbaan 

OPLOSSING; bekijken of er een eenvoudige manier is om dit op te lossen. 

 

• Geen Bel of intercom aanwezig.  

OPLOSSING; Er is altijd een beheerder aanwezig om de deur te openen. Geen 

aanpassingen noodzakelijk 

 

• De vluchtdeuren voldoen niet aan de eisen. Het clubcafé bevindt zich in de kelder. Dit 

maakt dat de nooduitgangen alleen te bereiken zijn met een trap of de traplift. 

OPLOSSING: bij een eventuele ver- of nieuwbouw opnemen in de vergunning.  

 

• Trap voldoet niet aan de eisen. 

OPLOSSING; we wachtend de discussie omtrent de ontwikkeling van de MFA af. Dan 

kunnen we bezien welke maatregelen er nodig zijn voor de Gaarf. 

 

• Geen bewegwijzering naar invalidentoilet aanwezig 

OPLOSSING: bewegwijzering aanbrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NB: het gebouw is geschouwd met inachtneming van de mogelijke ontwikkelingen rondom het MFA. 

De meest eenvoudige problemen kunnen wel al opgelost worden, zonder financiële risico’s. 
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MARIAPAROCHIE – DE HAAMBRINK 
 

De Haambrink is een gemeenschapshuis annex sporthal.  

Tijdens activiteiten is er altijd een vrijwilliger aanwezig om, daar waar nodig, hulp te verlenen. 

De Haambrink bevindt zich aan de Almeloseweg in Mariaparochie. 

 

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

• Er is een rooster aanwezig bij de deur. Voor mensen op krukken zou dit een valrisico 

kunnen zijn 

OPLOSSING; adviseren om bij de ingang in plaats van een rooster een andere 

oplossing te zoeken, dit in overleg met het gehandicaptenplatform. 

 

• De entreedeur kan niet automatisch geopend worden; 

OPLOSSING: kijken naar mogelijkheden om te komen tot een deur die automatisch 

opent. 

 

• De bewegwijzering voldoet niet aan de gestelde eisen 

OPLOSSING: het zou goed zijn de bewegwijzering onder de loep te nemen. 

 

• De parkeerplaatsen liggen wat verder weg van gebouw 

OPLOSSING: kijken naar mogelijkheden om dichterbij het gebouw 

invalideparkeerplaatsen te creëren.  

 

• Geen geluid aanwezig als het alarm afgaat. 

OPLOSSING: zorgdragen voor een alarmsysteem met geluid en opvolging. 

 

• Het invalidentoilet wordt ook gebruikt als opslag 

OPLOSSING: invalidentoilet obstakelvrij maken 

 

• De trappen zijn niet voldoende voorzien van kleurmarkeringen 

OPLOSSING; trap voorzien van kleurmarkering 

 

• Lift is wat klein 

OPLOSSING: Voor de lift adviseren we om contact op te nemen met het bedrijf waar 

de lift is gemaakt. Gezien het al een tijd geleden is dat de lift daar neer is gezet zijn er 

misschien nu ook opties om een elektrische deuropener erop te zetten waardoor de 

deur van de lift niet zo zwaar meer open gaat. Als dit niet mogelijk is zitten er vaak ook 

instel mogelijkheden op de deurdranger. Zo kan er bij sommige ingesteld worden dat 

ze niet zo zwaar open gaan en dat ze niet zo snel weer dicht gaan.  

 

NB: Mooi en toegankelijk gebouw 
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MARIAPAROCHIE – MEDISCH CENTRUM 
 

Medisch centrum Mariaparochie is een medisch centrum aan de Almeloseweg in 

Mariaparochie. 

Het is in eigendom van de huisarts. 

 

 

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

• Loopoppervlakte aan de voorzijde van het gebouw is niet duidelijk herkenbaar voor 

blinden en slechtzienden. 

OPLOSSING: arcering aanbrengen voor het gebouw. 

 

• Geen invalideparkeerplaats aanwezig. 

OPLOSSING: invalideparkeerplaats realiseren. Hierover is gesproken tijdens de 

schouwing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Keurig en overzichtelijk gebouw.  

 

TIP: de deuren nog duidelijker maken door ze een andere kleur te geven. Voor slechtzienden zou dat 

wat duidelijker zijn.  



11 
 

VASSE – MARIASCHOOL 
 

Basisschool aan de Hooidijk in Vasse. 

 

In het gesprek met de school is aangegeven dat wanneer er een kind komt met een handicap, 

de aanpassingen die nodig zijn om het kind goed te laten functioneren aangebracht worden 

 

 

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

• De invalidentoilet wordt ook gebruikt als bibliotheek 

OPLOSSING: invalidentoilet obstakelvrij maken. Omdat een school bezoekers ontvangt 

(ouders, broers/zussen) is het wel belangrijk dat een invalidentoilet bruikbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: De school heeft al eens hellingbanen gemaakt om het werk te vergemakkelijken bij de 

schoonmaak. Zo kan de schoonmaak wagen nu makkelijker over de drempels heen. De school geeft 

aan dat op het moment iemand ergens last van heeft of aanpassingen nodig heeft dit zeker aan te 

passen en in overleg te doen.  

 

Nog een mooi voorbeeld  is dat gehoorapparaten nu al aangesloten kunnen worden op de digitale 

schoolborden. 
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VASSE – ESCHHOES  
 

Het Eschhoes is het dorphuis annex sportzaal aan de Hooidijk in Vasse.  

Tijdens activiteiten is er altijd een vrijwilliger aanwezig om, daar waar nodig, hulp te verlenen. 

 

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

 

• Voor de ingang van het gebouw worden vaak auto’s geparkeerd. Dit maakt de toegang 

tot het gebouw moeilijker. 

OPLOSSING: strook niet parkeren aanbrengen. 

 

• Er is geen invalideparkeerplaats in de omgeving 

OPLOSSING: realiseren van een invalideparkeerplaats nabij de ingang. 

 

• Loopoppervlakte aan de voorzijde van het gebouw is niet duidelijk herkenbaar voor 

blinden en slechtzienden. 

OPLOSSING: arcering aanbrengen voor het gebouw. 

 

• De bewegwijzering ontbreekt 

OPLOSSING: bewegwijzering aanbrengen. 

 

• Rolstoelers kunnen niet naar de eerste verdieping. 

OPLOSSING: traplift aanbrengen. In overleg met gemeente en gehandicaptenplatform 

of hier subsidiemogelijkheden voor zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Het was mooi om te zien dat de eigenaren al zelfstandig erg bezig waren met de bereikbaarheid, 

toegankelijkheid en bruikbaarheid van hun gebouwen.  
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REUTUM – KULTUURHOES REUTUM EN HAARLE 
 

Dorpshuis aan de Kerkstraat in Reutum. Tijdens activiteiten is er altijd een vrijwilliger 

aanwezig om, daar waar nodig, hulp te verlenen. 

 

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

• Loopoppervlakte aan de voorzijde van het gebouw is niet duidelijk herkenbaar voor 

blinden en slechtzienden. 

OPLOSSING: arcering aanbrengen voor het gebouw. 

 

• Het invalidentoilet wordt ook gebruikt als opslag 

OPLOSSING: invalidentoilet obstakelvrij maken 

 

• Er is geen werkende alarminstallatie aanwezig in de invalidentoilet 

OPLOSSING: Wij raden aan het snoer te verlengen langs het toilet heen.  

 

• Vluchtroute voldoet niet geheel aan de eisen. 

OPLOSSING: bij een eventuele verandering/verbouwing dit meenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: we wachten de ontwikkelingen rondom de kerk/dorpshuis in Reutum af.  

De meest eenvoudige problemen kunnen wel al opgelost worden, zonder financiële risico’s. 
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TUBBERGEN – GEZONDHEIDSCENTRUM DE EENDRACHT  
 

Multifunctioneel gezondheidscentrum aan de Eendracht in Tubbergen. 

  

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

• Er is één invalidenparkeerplaats 

ADVIES: een extra invalidenparkeerplaats realiseren gezien het aantal gebruikers van 

het gebouw. 

 

• Invalidentoilet beneden; geen afspraken gemaakt over opvolging alarmering. 

OPLOSSING: hier afspraken over maken/ iemand verantwoordelijk maken 

 

• Op de eerste verdieping is geen invalidentoilet aanwezig 

OPLOSSING: bij een eventuele verbouwing dit meenemen. 

 

• Het bordes niet afgeschermd 

OPLOSSING: bordes afschermen 

 

• De leuning van de trap is te kort 

OPLOSSING; zowel aan het begin als aan het einde 30 cm langer maken. 

 

• Er is weinig contrast aanwezig bij de gehele trap. 

OPLOSSING: contrast aanbrengen 

 

• Het bedieningspaneel voor het onbemande uitgiftepunt van de apotheek zit te hoog, 

OPLOSSING: aanpassen naar de hiervoor gestelde eisen. 

 

• De balies in het gebouw zijn te hoog en voldoen dus niet aan de eisen. 

OPLOSSING: aanpassen aan de eisen of rolstoelbalie realiseren 

 

• De bewegwijzering in het gebouw zijn niet conform richtlijnen aanwezig.  

OPLOSSING: bewegwijzering conform richtlijnen aanbrengen. 

 

 

ADVIES: meer met kleuren werken in het gebouw. Voor blinden en slechtzienden is 

het nu moeilijk om onderscheid te maken in de diverse onderdelen. 
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ALBERGEN – BASISSCHOOL KADOES  
 

Basisschool aan de Weer 11 in Albergen 

  

De volgende punten zijn ons opgevallen: 

 

• Bij alleen ingangen was er een drempel van minimaal 2 cm. Daarnaast was er een 

rooster bij de ingang wat een obstakel kan vormen voor mensen met krukken.  

ADVIES: adviseren om bij de ingang in plaats van een rooster een andere oplossing te 

zoeken, dit in overleg met het gehandicaptenplatform. Voor het hoogteverschil bij de 

ingangen zoeken naar een kleine aanpassing in de vorm van een hellingbaan. 

 

• De entreedeur kan automatisch geopend worden 

ADVIES: als er een kind op school aanwezig is met een beperking, samen met het 

gehandicaptenplatform kijken naar een oplossing. 

 

 

• Er is geen bewegwijzering naar de invalidentoilet aanwezig 

ADVIES: deze aanbrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: In de school wordt gewerkt met verschillende kleuren deuren. De klaslokalen zijn 

hierdoor goed herkenbaar. Dit wordt als positief ervaren. 

 

In overleg met de directeur van de school is naar voren gekomen dat er goed rekening 

word gehouden met mensen/kinderen met een beperking. Elk kind dat extra hulp 

nodig heeft word persoonlijk begeleidt en gekeken naar wat hij nodig heeft. Als er 

aanpassingen nodig zijn in de fysieke omgeving van het kind dan worden die op dat 

moment doorgevoerd. Op dit moment ervaart geen kind beperkingen door de fysieke 

omgeving van de school.  

 

 



16 
 

ALBERGEN – GEZONDHEIDSCENTRUM 

  
Multifunctioneel gezondheidscentrum aan de Hoofdstraat in Albergen.  

 

• Er is geen valbescherming aanwezig langs de hellingbaan. 

ADVIES: in overleg met de gehandicaptenplatform kijken naar de juiste oplossing. 

 

• Geleide lijnen en kleurmarkering zijn nog niet volledig aanwezig 

ADVIES: geleide lijnen en kleurmarkering aanbrengen. 

 

• Deuren voldoen aan de juiste afmetingen, maar zijn moeilijk te openen. 

ADVIES: in overleg met gehandicaptenplatform kijken hoe dit met een kleine 

aanpassing te verhelpen is. 

 

• De minimale vrije ruimte in de wachtruimte is beperkt 

ADVIES: na de coronapandemie, als de afstandsmaatregel niet meer nodig is, kijken 

hoe de indeling dan is en of deze voldoet aan de eisen. 

 

• De balies zijn te hoog 

ADVIES: in overleg met het gehandicaptenplatform kijken naar een juiste oplossing. 

 

 

• Personeel weet niet wat te doen als er op het alarm wordt gedrukt in het toilet. 

ADVIES: afspraken maken over wat te doen bij alarmering. 

 

 

• Er zijn geen geleide lijnen aanwezig naar de trap toe. 

ADVIES: deze aanbrengen. 

 
 

 

 

 

 

 

NB: Doordat het een bestaand gebouw is, kunnen niet aan alle eisen voldaan worden. 

 

Op elke traptrede zat een zwarte streep. Aan het begin en einde van de trap was die streep rood om 

aan te duiden dat dat het einde of begin van de trap was. Erg mooi om te zien. 

Tijdens het schouwen, viel ons op dat de parkeergelegenheid en de ingang bereikbaar, toegankelijk en 

bruikbaar zijn. Daarnaast was de apotheek erg duidelijk aangegeven. We zagen ook al een mooi begin 

om doormiddel van kleuren de voorzieningen in het gebouw duidelijk te maken.  
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ALBERGEN – CULTUURHOES ANNEX BIBILIOTHEEK 
 

Cultuurhoes annex bibliotheek aan de Hobergenstraat in Albergen.  

Tijdens activiteiten is er altijd een vrijwilliger aanwezig om, daar waar nodig, hulp te verlenen. 

 

 

 

Het Cultuurhoes en de bibliotheek zijn goed toegankelijk, bruikbaar en bereikbaar. Er zijn niet 

direct punten gevonden die actie behoeven. 
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AANBEVELINGEN 
 

Uit de schouwingen en de gesprekken met diverse mensen komen we tot de volgende 

aanbevelingen: 

 

• Dat er vanuit de gemeente één contactpersoon is die dient als aanspreekpunt voor 

bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (btb) voor organisaties en 

instanties. 

• Dat de subsidiedeskundige mee denkt in het verkrijgen van subsidies voor 

verenigingen en instanties om de btb doelen te bereiken. 

• Dat er  jaarlijks een budget beschikbaar komt om btb problematieken op te lossen. 

• Dat in het overgangsdocument voor de nieuwe raad het rapport toegankelijkheid in 

openbare gebouwen wordt meegenomen. 

• Dat bij alle nieuwbouw- en verbouwplannen die er zijn in de openbare ruimte of 

openbare gebouwen het gehandicaptenplatform wordt gevraagd om advies. Met 

name denken we nu aan de nieuwbouwplannen in Fleringen (school/spil), Langeveen 

(MFA) en Geesteren (school). 
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