
Lokale Inclusie Agenda juli 2020  
 

Communicatie*  

kernboodschap en middelen worden bepaald als activiteit in voorbereiding is. Met aandacht voor nieuwe middelen zoals filmpjes waarin ervaringsdeskun-

digen vertellen waar ze letterlijk en figuurlijk tegen aan lopen. 

 

 Planning activiteiten   

 Actie Doel Communicatie* Planning 

1. Voortzetten kennisuitwisseling met gemeenteambtenaren en 

betrekken van ervaringsdeskundigen bij beleidsvorming  via de 

werkgroep Toegankelijk Amstelveen en de PSD; 

 

Beleidsvorming: betrekken ervaringsdes-

kundigen bij beleidsvorming en duurzaam 

inbedden in de organisatie 

Kennis delen via  

Atlas (beleidsadvi-

seur J&S) 

Q1 t/m 

Q4 

ongoing 

2. Betrekken van ervaringsdeskundigheden bij bevorderen van de 

fysieke toegankelijkheid (zie toegankelijkheidsschouwen). 

Beleidsvorming: betrekken ervaringsdes-

kundigen bij beleidsvorming en duurzaam 

inbedden in de organisatie 

 Q1 t/m 

Q4 

ongoing 

3. Voortzetting Meldpunt Toegankelijk Amstelveen. 

 

Fysieke toegankelijkheid: basale voor-

waarde voor een toegankelijke stad.  

 

Minimaal drie keer 

per jaar aandacht 

vragen voor het 

Meldpunt (Commu-

nicatieadviseur) 

Denk aan bijv. over-

hangend groen mel-

den, gemeentepa-

gina, FB 

Q1 t/m 

Q4 

ongoing 

4. Voortzetting toegankelijkheidschouwen afgestemd op onder-

houdsplanningen 

 

Schouw tramhalte Kronenburg Q4 2020 

Fysieke toegankelijkheid: basale voor-

waarde voor een toegankelijke stad.  

 

Schouw voorberei-

den (beleidsadvi-

seur J&S) en com-

municatie tijdig af-

stemmen (met 

Communicatieadvi-

seur) 

Ongoing 

 

 

Q4 2020 

5. Kennis en bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie 

vergroten door o.a.:  

 

- Gesprekken met diverse afdelingen (o.a. transitieteam 

omgevingswet, CBT, P&A, Handhaving, Stedelijke Ont-

wikkeling);   

Bewustwording: binnen en buiten de ge-

meentelijke organisatie 

Kennis delen via At-

las (beleidsadviseur 

J&S) 

Q1 t/m 

Q4 

ongoing 



- Workshop Toegankelijkheid i.s.m. ervaringsdeskundigen 

en team handhaving; 

- Uitnodigen van ambtenaren voor de werkgroep Toegan-

kelijk Amstelveen;  

- Voortzetting kennisuitwisseling met andere gemeenten 

(regio-overleggen); 

- Betrokken zijn bij / ruimte bieden aan wetenschappelijk 

onderzoek naar toegankelijkheid (evt. i.s.m. Vrije Uni-

versiteit). 

 

6. Kennisuitwisseling met Adviescommissie Wonen. 

 

Fysieke toegankelijkheid: basale voor-

waarde voor een toegankelijke stad.  

 Q1 

afgerond 

7. Voortzetten subsidieregeling toegankelijkheidwoongebouwen in 

2020 en evalueren van de subsidieregeling. 

 

Fysieke toegankelijkheid: basale voor-

waarde voor een toegankelijke stad.  

 

Persbericht bij be-

sluit voortzetting 

subsidieregeling 

Q3 2020 

evaluatie 

8. Nieuwe route geleidehonden viaduct A9 i.v.m. werkzaamheden 

verbreding A9 

 

Fysieke toegankelijkheid: basale voor-

waarde voor een toegankelijke stad.  

 

Als de nieuwe route 

klaar is (beleidsad-

viseur J&S) hier 

aandacht voor ge-

nereren (Communi-

catieadviseur) 

Q4 2020? 

9. Onderzoeken mogelijkheden deelname Gemeente Amstelveen 

aan en ondertekenen van VNG ‘Manifest Iedereen doet mee!’ 

 

Bewustwording: binnen en buiten de ge-

meentelijke organisatie 

Communicatie ntb 

 

Q3 2020 

10. Deelname aan de Prokkelweek (8 t/m 13 juni) 

 

Bewustwording: binnen en buiten de ge-

meentelijke organisatie 

Communicatie ntb Q2 jaar-

lijks 

11. Onderzoeken stand van zaken toegankelijke openbare / open-

gestelde toiletten in Amstelveen en formuleren evt. vervolgac-

ties. Focus op horeca (Nationale Plasdag 19 september).  

 

Suggestie werkgroep Toegankelijk Amstelveen: 

- Uitreiken jaarlijkse toegankelijkheidsprijs, voor het pro-

ject dat het beste rekening heeft gehouden met het 

thema toegankelijkheid 

- Horecaondernemers motiveren toegankelijke toiletten te 

realiseren (Nationale Plasdag 19 september). 

 

Fysieke toegankelijkheid: basale voor-

waarde voor een toegankelijke stad.  

 

Na onderzoek, com-

municatieplan bepa-

len 

Q3 2020 

opstarten  



12. Organiseren testdag ongehinderd.nl i.s.m. lokale ervaringsdes-

kundigen en ondernemers / organisaties. 

 

Bewustwording: binnen en buiten de ge-

meentelijke organisatie / Fysieke toegan-

kelijkheid: basale voorwaarde voor een 

toegankelijke stad.  

Als testdag bekend 

is, tijdig communi-

catie voorbereiden 

Q4 2020 

  

13. Deelname aan de week van de toegankelijkheid (dit jaar van 5 

tot en met 9 oktober), middels: 

- Campagne houd de lijn vrij i.s.m. handhaving en erva-

ringsdeskundigen. 

- Betrokken zijn bij / ruimte bieden voor inclusief weten-

schappelijk onderzoek naar geleidelijnen 

 

Bewustwording: binnen en buiten de ge-

meentelijke organisatie 

Uiterlijk begin sep-

tember communica-

tieparagraaf bekend  

Q3 jaar-

lijks 

14. Kinderburgemeester en Kinderraad 

Alle kinderen uit Amstelveen die in groep 6 en 7 zitten kunnen 

zich aanmelden om lid te worden van de kinderraad en om kin-

derburgemeester te worden. Ook kinderen met een beperking. 

In de kinderraad zit van elke school één kind. Zo zit er ook elk 

jaar een kind van de Bloeiwijzer in de kinderraad (speciaal ba-

sisonderwijs). De werving gaat via de scholen. 

Bewustwording en sturing op betrekken 

doelgroep: 

Vanaf 2021 gaan we erop toezien dat ook 

de Mytylscholen benaderd worden. Deze 

scholen zitten in Amsterdam maar er zitten 

ook Amstelveense kinderen op. Ook de 

WMO indicatieadviseurs wordt gevraagd 

om kinderen met een beperking actief te 

wijzen op de kinderraad en kinderburge-

meesterschap.  

 

 Q2 jaar-

lijks 

15. Inclusieve festivals 

Hier is een handboek voor t.b.v. vergunningen.  

Marijn Benner zou een keer uitgenodigd kunnen worden bij de 

werkgroep.  

 

Bewustwording: binnen en buiten de ge-
meentelijke organisatie  

 

 Q1 2021 

16. Onderzoeken prikkelarm dagdeel in Cobramuseum. Voorbeeld is 
Rijksmuseum.  

Uitnodigen directeur (na onderzoek) 

Onderzoeken mogelijkheden en behoefte in 

samenwerking met Team ED 

Bewustwording 

 

 Q1 2021 

17. Promotie van Ongehinderd app en Hoge nood app (icm meld-
punt Toegankelijkheid) 

 

 

Minimaal 2 keer per 

jaar en in ieder ge-

val tijdens de  

Week vd toeganke-

lijkheid 

Q3 2020 



18.  Fysieke toegankelijkheid op laten nemen in meerjaren onder-
houdsplannen van stedelijke ontwikkeling.  
In overleg met Bea van der Poel.  

  Q4 2020 

 


