
Nr Thema Wens/Doel Indiener Voor wie

Betrokken 

organisatieonderdelen/   

werkterreinen gemeente In uitvoering/geregeld Nog te doen

1 Algemeen Begrip voor mensen 

met een beperking 

vergroten 

Werkgroep 

ViP

Alle inwoners van 

Almere en 

medewerkers 

gemeente als 

ambassadeurs

Sociaal domein, stedelijke 

ontwikkeling, 

stadsbeheer, 

publiekszaken, 

gebiedsgericht domein, 

communicatie

Publiciteits-/ 

bewustwordingscampagne 

Inclusie

2 Beleidsontwikkeling Invloed van 

ervaringsdeskundigen 

op het beleid van de 

gemeente vergroten

G-

Krachtpanel

Mensen met licht 

verstandelijke 

beperking (LVB) 

en inwoners 

Almere

Sociaal domein, stedelijke 

ontwikkeling, 

stadsbeheer, 

publiekszaken, 

gebiedsgericht domein, 

communicatie

1) G-Krachtpanel.                                     

2) Integrale 

beleidsadvisering via 

Adviesraad Sociaal Domein 

en Breed Overleg +

1) Professionliseren G- 

Krachtpanel en versterken 

ViP;                                  

2)borgen inzet binnen 

gemeentelijke organisatie 

e.a. 

3 Beleidsontwikkeling Inclusiemaatregelen 

laten opnemen in 

subsdies van 

maatschappelijke 

partners en als eis bij 

de voorwaarden van de 

inkoop, met 

inachtneming van de 

statuten van de 

organisaties

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking

Sociaal domein, stedelijke 

ontwikkeling, stadsbeheer 

en domein gebiedsgericht 

Social Return on Investment 

gem. 2% tot 5% van de 

opdrachtsom wordt 

aangewend om 

werkzoekenden en mensen 

met afstand tot de 

arbeidsmarkt in te zetten 

(Maatwerk)

Afspraken maken 

subsidiebureau, 

accounthouders en 

contractmanagers ( beiden 

ambassadeurs) met 

verzoekende organisaties 

over subsidie of 

aanbestelding

4 Mobilteit en verkeer Mensen met een 

fysieke beperking 

kunnen ongehinderd 

gebruik maken van het 

busvervoer

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

fysieke beperking

Stedelijke ontwikkeling/ 

openbaar vervoer

1) Alle bushaltes zijn op twee 

na toegankelijk voor mensen 

met een beperking.                                               

2) Alle bussen zijn 

rolstoeltoegankelijk.                  

3) Bus nieuwe vervoerder 

onderzocht door mensen uit 

de doelgroep

1) Een project om mensen 

met LVB zelfstandig met de 

bus te leren reizen                           

2 )Afspraken maken met de 

nieuwe vervoerder over het 

gebruik van een APP met 

reisinformatie voor mensen 

met een beperking                                                         

3) Animatiefilmpje of vlog 

maken                       

4)Trainen buschauffeurs 

om het aantal 

"weigeringen" van mensen 

met een fysieke beperking 

terug te kunnen brengen

5 Mobilteit en verkeer Mensen met een 

beperking moeten 

gebruik kunnen maken 

van aangepaste 

vervoersvoorzieningen

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

fysieke beperking

Sociaal domein/Wmo 1) Diverse Wmo 

vervoersregelingen.                    

2) Auto's van stichting de 

Zonnebloem                                  

3) Collectieve uitleen 

scootmobielen

Regulier overleg met de 

Wmo gecontracteerde 

vervoerder met gebruikers 

en/of belangenbehartigers.

Inclusie Uitvoeringsagenda ( grote letters)



Nr Thema Wens/Doel Indiener Voor wie

Betrokken 

organisatieonderdelen/   

werkterreinen gemeente In uitvoering/geregeld Nog te doen

Inclusie Uitvoeringsagenda ( grote letters)

6 Mobilteit en verkeer Kinderen en 

volwassenen met een 

beperking moeten 

zelfstandig aan het 

fietsverkeer deel 

kunnen nemen

Werkgroep 

ViP

Kinderen en 

volwassenen met 

een beperking

Sociaal domein/Wmo + 

onderwijs, en 

stadsbeheer

Fietsproject "Almere op de 

Fiets"

Uitbreiden van het huidige 

fietsproject voor meerdere 

doelgroepen dan leerlingen 

uit het speciaal onderwijs           

7 Mobilteit en verkeer Handhaving 

fietsparkeren in het 

Stadscentrum

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

fysieke beperking 

en blinden 

/slechtzienden

Stadsbeheer/ toezicht en 

handhaving

1) Communicatie handhaving 

fietsparkeren start op 15 

oktober 2017                                   

2) Handhaving foutgestalde 

fietsen in het hele centrum 

start medio november 2017

1) Aansluiten bij 

publiciteitscampagne 

Inclusie;                                 

2) Beter handhaven van de 

stallingsverboden voor 

fietsen.

8 Mobilteit en verkeer De oversteekplaats 

over de busbaan bij het 

stadhuis is ook 

zelfstandig te 

gebruiken door blinde 

personen

Werkgroep 

ViP

Blinden en 

slechtzienden

 Stedelijke ontwikkeling 

en stadsbeheer

Een eindje verder over de 

busbaan zijn wel officiële 

oversteekplaatsen met licht- 

en geluidsignalen

Onderzoeken welke 

maatregelen kunnen 

worden genomen om de 

oversteekplaats veilig te 

maken voor blinden en 

slechtzienden

9 Openbare ruimte De openbare ruimte is 

voor iedereen 

toegankelijk

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking

 Stadsbeheer en 

stedelijke ontwikkeling

Incidentele schouwen 1) Uitgangspunten voor 

toegankelijke openbare 

ruimte opnemen in 

Handboek Infra 2018                                                           

2 ) Besluiten openbare 

ruimte toetsen in 

commissie met 

ervaringsdeskundigen. De 

werkgroep ViP hiervoor 

inzetten                                                    

3 ) Een keer per jaar  

wijkschouwen houden met 

mensen met een beperking                                                         

4 ) In het PvE voor 

inrichting van de openbare 

ruimte  toegankelijkheid 

dwingend  opnemen.                            

10 Openbare ruimte Geen harde 

achtergrondmuziek bij 

openbare 

bijeenkomsten in 

gemeentelijk vastgoed

Werkgroep 

ViP

Slechthorenden/o

uderen

Stadsbeheer/ 

vastgoedbeheer

Aansluiten bij 

publiciteitscampagne 

Inclusie



Nr Thema Wens/Doel Indiener Voor wie

Betrokken 

organisatieonderdelen/   

werkterreinen gemeente In uitvoering/geregeld Nog te doen

Inclusie Uitvoeringsagenda ( grote letters)

11 Openbare ruimte Bij evenementen 

toegankelijkheid voor 

mensen in een rolstoel 

of scootmobiel regelen

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

fysieke beperking

Stadsbeheer/      

vergunningverlening, en 

sociaal domein 

1) Toegankelijkheid 

opnemen als eis bij 

vergunningverlening.                                    

2) Bij buitenevenementen 

de eis voor een 

rolstoelvoorziening 

opnemen in de vergunning 

(Zand)                                            

3 ) Uitleen scootmobielen 

tijdens evenementen

12 Openbare ruimte Toegankelijke 

bewegwijzering voor 

blinden en 

slechtzienden

G- 

Krachtpanel

Blinden en 

slechtzienden

Stadsbeheer Onderzoeken of het 

mogelijk is Geo data 

openbaar beschikbaar te 

krijgen ten behoeve van 

een app-functie met spraak

13 Openbare ruimte Floriade beoordelen op 

toegankelijkheid en 

inclusie

Werkgroep 

ViP 

Mensen met een 

fysieke 

beperking; 

blinden en 

slechtzienden

Floriade- organisatie, en 

stedelijke ontwikkleing

Stichting Overlegorgaan 

Gehandicapten Almere 

(SOGA) is betrokken 

Handboek voor de 

Toegankelijkheid  

gebruiken

14 Toegankelijkheid 

gebouwen en 

voorzieningen 

Openbare 

voorzieningen zijn 

toegankelijk voor 

personen met een 

beperking

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking

Stadsbeheer/vastgoedbe

heer

1 )Vastgoedbedrijf betrekt 

ITS in haar planontwikkeling 

met advies van CMO 

Flevoland en SOGA                                               

2) Uitreiken drempels en 

duimstickers door SOGA aan 

toegankelijke horeca en 

winkels.                                             

3) Stembureaus zijn 

toegankelijk                                   

4) Informatieboekje 

"Onbeperkt Stemmen" voor 

mensen met een beperking                           

5) Project Stoere Stemmer

1)Nulmeting 

toegankelijkheid oudere 

voorzieningen ism lokale 

vertegenwoordigende 

organisaties bij oude en 

nieuw te ontwikkelen 

voorzieningen                        

2)In het programma van 

eisen voor ontwerpen 

toegankelijkheid opnemen                        

3)Instructie 

stembureaumedewerkers 

over hoe om te gaan met 

mensen met een beperking



Nr Thema Wens/Doel Indiener Voor wie

Betrokken 

organisatieonderdelen/   

werkterreinen gemeente In uitvoering/geregeld Nog te doen

Inclusie Uitvoeringsagenda ( grote letters)

15 Toegankelijkheid 

gebouwen en 

voorzieningen 

SOGA voor 

onderzoeken 

toegankelijkheid 

inzetten bij openbare 

gebouwen (ook 

scholen), zowel nieuwe 

als bestaande

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking

Stadsbeheer/vastgoedbe

heer

Het inzetten van SOGA 

gebeurt nu incidenteel

Bij externe, adviserende 

organisatie aangeven dat 

gebruik moet worden 

gemaakt van 

ervaringsdeskundigen uit 

de gemeente           

(SOGA) om de 

toegankelijkheid van 

openbare gebouwen te 

onderzoeken 

16 Toegankelijkheid 

gebouwen en 

voorzieningen 

 Handboek voor 

Toegankelijkheid (ITS) 

volgen bij 

bouwbesluiten

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking

Stadsbeheer/vastgoedbe

heer en stedelijke 

ontwikkeling

1) Bouwbesluit bevat de 

minimale eisen voor 

toegankelijkheid                                       

2) gemeentelijke gebouwen 

zijn in het algemeen ITS- 

waardig

1) Onderzoeken of het 

zinvol is het ITS handboek 

letterlijk te volgen bij 

bouwbesluiten.                      

2) Aan architecten en 

ontwikkelaars vragen het 

Almeerse Handboek Infra 

te hanteren

17 Toegankelijkheid 

gebouwen en 

voorzieningen 

Maatregelen in 

openbare gebouwen op 

het gebied van 

veiligheid, bijv doven 

horen het 

alarmsysteem niet

Werkgroep 

ViP

Doven en 

slechthorenden

Stadsbeheer/vastgoedbe

heer

Onderzoeken hoe dit 

geregeld is voor 

gemeentelijke gebouwen

18 Toegankelijkheid 

gebouwen en 

voorzieningen 

Een speciale balie in 

het stadhuis waar men 

rustig de tijd voor je 

kan nemen

Werkgroep 

ViP

Mensen met Niet 

Aangeboren 

Hersenafwijkinge

n (NAH) , LVB, 

mensen uit GGZ 

en kwetsbare 

ouderen

Publiekszaken; sociaal 

domein

1) Speciale verlaagde balies 

bij burgerzaken en sociaal 

domein.                                             

2 ) Baliemedewerkers zijn 

geinstrueerd over de 

omgang met speciale 

doelgroepen                      3) 

Telefonisch kan een dubbele 

afspraak worden 

aangevraagd                                 

4) Er kan een afspraak bij de 

aanvrager thuis worden 

ingepland

Onderzoeken of in het 

digitale keuzemenu de 

mogelijkheid van een 

dubbel afspraak kan 

worden opgenomen 

19 Toegankelijkheid 

gebouwen en 

voorzieningen 

In gemeentelijke 

gebouwen een goede 

akoestiek en ook bij 

scholen

Werkgroep 

ViP

Doven en 

slechthorenden

Stedelijke ontwikkeling en 

stadsbeheer/ 

gemeentelijk vastgoed

Deels gerealiseerd 1) Rekening mee houden 

bij nieuwe gebouwen of 

verbouwingen.                          

2 )Meenemen in het 

programma van eisen bij 

bouwbesluiten.



Nr Thema Wens/Doel Indiener Voor wie

Betrokken 

organisatieonderdelen/   

werkterreinen gemeente In uitvoering/geregeld Nog te doen

Inclusie Uitvoeringsagenda ( grote letters)

20 Toegankelijkheid 

gebouwen en 

voorzieningen 

Inzet Solo apperatuur 

om de stem van de 

spreker te versterken 

bijv bij het oproepen 

van volgnummers 

Werkgroep 

ViP

Doven en 

slechthorenden

Publiekszaken en sociaal 

domein

1) Volgnummers zijn 

zichtbaar op TV schermen.                                                 

2) Gastvrouwen zijn 

geinstueerd om mensen met 

een beperking te helpen

1) Apparatuur 

spraakversterking 

aanbrengen                                                     

2) n.b. Ook bij loket Sociaal 

Domein grotere TV 

schermen ophangen, net 

als bij Publiekszaken

21 Toegankelijkheid 

gebouwen en 

voorzieningen 

Culturele instellingen 

hebben een ringleiding 

en boventiteling

Werkgroep 

ViP

Doven en 

slechthorenden

Sociaal domein/ cultuur Aankaarten bij culturele 

instellingen

22 Informatie/communicatie Goede telefonische 

bereikbaarheid van de 

gemeente met duidelijk 

uitgesproken 

keuzemenu

Werkgroep 

ViP

Slechthorenden Publiekszaken 14036 met een keuzemenu Spraakherkenning invoeren

23 Informatie/communicatie Eenvoudig taalgebruik 

bij overheidsinformatie

G 

Krachtpanel

Mensen met een 

beperking; 

Laaggeletterden

Publiekszaken Binnen de gemeentelijke 

organisatie wordt hieraan 

aandacht besteed

Panel met 

ervaringsdeskundigen  mee 

laten denken met de 

inrichting van de website

24 Informatie/communicatie Schriftelijke 

communicatie 

gemeente is 

toegankelijk voor 

mensen met een 

verstandelijke 

beperking en 

laaggeletterden

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking; 

Laaggeletterden

Programma 

dienstverlening 

(Kwaliteitsbureau)

Project "Schrijven met je 

hart" van Kwaliteitsbureau 

van programma 

Dienstverlening

Project "Kwaliteitsimpuls 

schriftelijke communicatie" 

voortzetten

25 Informatie/communicatie Eenvoudig taalgebruik 

in alle producten en 

diensten van de 

gemeente en de 

communicatie hierover 

door de sociale 

wijkteams

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking; 

Laaggeletterden

Sociaal domein Binnen de gemeentelijke 

organisatie wordt hieraan 

aandacht besteed

Kwaliteitsbureau met 

programma 

"Kwaliteitsimpuls 

schriftelijke communicatie" 

inzetten.

 

26 Informatie /communicatie Testpanels met 

ervaringsdeskundigen 

inzetten om de 

communicatie van de 

gemeentelijk overheid 

te beoordelen

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking; 

Laaggeletterden

Communicatie Deze informatie wordt nu 

opgevraagd bij Humanitas

Panel 

ervaringsdeskundigen 

inrichten door afdeling 

communicatie



Nr Thema Wens/Doel Indiener Voor wie

Betrokken 

organisatieonderdelen/   

werkterreinen gemeente In uitvoering/geregeld Nog te doen

Inclusie Uitvoeringsagenda ( grote letters)

27 Informatie/communicatie De website van Almere 

is toegankelijk voor 

blinden en 

slechtzienden. Er is 

een voorleesfunctie en 

grote letters en 

aangepast taalgebruik

Werkgroep 

ViP

Blinden en 

slechtzienden

Publiekszaken en ICT Website aanpassen zodat 

deze voldoet aan de eisen 

voor toegankelijkheid

28 Informatie/communicatie De gemeente is  goed 

bereikbaar via een app 

functie

Werkgroep 

ViP

Doven en 

slechthorenden; 

Blinden en 

slechtzienden

Publiekszaken en ICT Onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn, 

bijvoorbeeld een nieuwe 

App ( Almere App) met 

gesproken tekst.

29 Informatie/communicatie Gemeentelijke 

openbare 

bijeenkomsten zijn 

toegankelijk voor 

doven en 

slechthorenden d.m.v. 

een ringleiding en een 

schrijftolk

Werkgroep 

ViP

Doven en 

slechthorenden

Communicatie Gebruik van ringleiding is er 

op afspraak

1) Onderzoeken wat de 

mogelijkheden en de 

alternatieven zijn;                                               

2 ) meer/betere 

communicatie over 

beschikbaarheid en gebruik 

ringleiding, schrijftolk etc.

30 Informatie/communicatie Sociale Kaart 

beschikbaar met onder 

andere de voor 

iedereen toegankelijke 

ontmoetingsactiviteiten 

in de stad voor mensen 

met een beperking 

Belangenorg

anisaties van 

mensen met 

een 

beperking

Alle inwoners van  

Almere

Sociaal domein Het ontwikkelen  van een 

Sociale Kaart

31  Wonen Meer woningen 

bouwen voor mensen 

met een beperking

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking

Stedelijke 

ontwikkeling/wonen    +  

sociaal domein

Voor een deel zijn er al 

speciale woningen voor 

mensen met een beperking 

ontwikkeld

Overzichtskaart met 

locaties beschikbaar

32 Wonen Extra 

veiligheidsmaatregelen 

in woningen, zoals bijv. 

bij brand, voor mensen 

die niet zelfredzaam 

zijn 

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking

Stadsbeheer+brandweer/

overige hulpdiensten

Extra 

veiligheidsmaatregelen via 

Bouw (Omgevingswet)-

vergunning vastleggen



Nr Thema Wens/Doel Indiener Voor wie

Betrokken 

organisatieonderdelen/   

werkterreinen gemeente In uitvoering/geregeld Nog te doen

Inclusie Uitvoeringsagenda ( grote letters)

33 Sociale contacten en 

ontmoeting

In stand houden of 

creëren van 

verschillende plekken/ 

vrije inloophuizen, liefst 

in de eigen wijk waar 

verschillende mensen 

zich thuis voelen, en/of  

om te herstellen en 

weer te ontdekken wat 

ze kunnen bijdragen (al 

of niet met 

professionele 

begeleiding)

Werkgroep 

ViP

Kwetsbare 

personen

Sociaal domein/wijkteams 

en maatschappelijke 

organisaties

Inventarisatie bestaande 

inloopvoorzieningen is voor 

een deel al voor handen

1 )Realiseren van 

inloopmogelijkheden in alle 

wijken om elkaar informeel 

te kunnen ontmoeten.                                                               

2) Publiciteitscampagne 

Inclusie opzetten om deze 

voorzieningen meer 

bekendheid te geven                                                                         

3) Onderzoeken of vrije 

inlooplocaties ook op 

zondag open kunnen zijn.

34 Sociale contacten en 

ontmoeting

Brede (wijkgerichte) 

activiteiten met 

coaching en 

begeleiding 

Werkgroep 

ViP

Kwetsbare 

personen

Sociaal domein/wijkteams 

en maatschappelijke 

organisaties

1) Vriendenkringen  

(stadsbreed)                                   

2) Diverse projecten via de 

VMCA, De Schoor en andere 

welzijnsorganisaties               

Extra activiteiten 

organiseren via de 

wijkteams

35 Sociale contacten en 

ontmoeting

Arbeidsmatige 

dagbesteding in en 

voor de wijk

Werkgroep 

Vip

Mensen met een 

verstandelijke 

beperking

Sociaal domein/wijkteams 

en Werk & inkomen 

(W&I)

Voorbeelden hiervan                                  

1) Service Team Stedenwijk                      

2) Buurtrestaurant Cartoon

De algemeen toegankelijke  

basisinfrastructuur zonder 

indicatie wordt uitgebreid.

36 Werk, inkomen en 

scholing

Ontwikkelingen 

integratie protocol om 

doelgroepers 

duurzaam te kunnen 

plaatsen

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking

Werk &inkomen (W&I) Onderzoeken of een 

integratieprotocol zinvol is

37 Werk, inkomen en 

scholing

Meer mensen met een 

beperking/ 

doelgroepers zijn 

werkzaam bij de 

gemeente Almere

G 

Krachtpanel/ 

ViP

Mensen met een 

beperking

Personeelszaken/ HRM Gemeentelijke organisatie 

maakt zich hier sterk voor

Onderzoeken wat er meer 

gedaan kan worden om 

doelgroepers in te zetten in 

het stadhuis

38 Werk, inkomen en 

scholing

 Meer Werk  vrijwillig of 

betaald met 

begeleiding

Werkgroep 

ViP

Mensen in de 

GGZ

Werk &i nkomen (W &I) 1) Expertise centrum 

vrijwillige inzet.                                                  

2) Projecten Talenten samen 

benutten en Samen sterk in 

vrijwilligerswerk.                             

3) Social Return on 

investment bij 

opdrachtnemers gemeente.                        

4) de "Participatiefabriek"

Inventariseren welke 

projecten er zijn voor 

betaald werk met 

begeleiding



Nr Thema Wens/Doel Indiener Voor wie

Betrokken 

organisatieonderdelen/   

werkterreinen gemeente In uitvoering/geregeld Nog te doen
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39 Werk, inkomen en 

scholing

"Burgerbanen" (voor 

werklozen 50+ met 

bijstandsuitkering)

Platform 

Burgerbanen

Mensen in de 

bijstand

Werk & inkomen (W &I) Burgerinitiatief faciliteren

40 Werk, inkomen en 

scholing

Experimenteren met 

basisinkomen

Werkgroep 

ViP

Mensen in de 

bijstand

Werk & inkomen (W &I) Landelijke experimenten 

aankaarten bij de lokale 

politiek

41 Werk, inkomen en 

scholing

Ook mensen met een 

beperking moeten door 

kunnen leren

G- 

Krachtpanel

Mensen met een 

beperking

Onderwijs Praktische basiseducatie via 

Prago op vier plaatsen in 

Almere

1) Burgerinitiatieven 

faciliteren                             

2) Meer aandacht bij 

beleidsmakers (voor 

leerwerken)

42 Sport, vrije tijd en 

zingeving

Iedereen moet aan een 

sport deel kunnen 

nemen

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking

Sport Er is een breed aanbod aan 

G- sporten

Uitbreiding aanbod 

speciale groepen, zoals 

voor mensen met niet-

westerse achtergrond en 

mensen met obesitas 

onderzoeken

43 Sport, vrije tijd en 

zingeving

De financiele situatie 

van volwassen met een 

beperking en weinig 

financiële middelen 

moet geen 

belemmering vormen 

om te kunnen sporten 

of om deel te kunnen 

nemen aan culturele 

uitingen

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking

Sport/cultuur Voor jongeren is er het 

jeugdsportfonds en het 

jeugdcultuurfonds

1) Uibreiding 

jeugdsportfonds en 

jeugdcultuurfonds  voor 18 

+ onderzoeken                          

2) Mogelijkheden vervoer 

van en naar 

sportaccomodatie voor 

mensen met een beperking 

onderzoeken 

44 Sport, vrije tijd en 

zingeving

Aanpassen website 

Sportief Almere , 

pagina aangepaste 

sporten en persoonlijk 

informeren 

doelgroepen

Afdeling 

Sport 

gemeente

Mensen met een 

beperking

Sport Afdeling Sport onderzoekt 

de mogelijkheden

45 Sport, vrije tijd en 

zingeving

Almeers 

Kenniscentrum Talent 

(AKT) 

talentontwikkeling 

inzetten om mensen 

met een beperking 

mee te laten doen aan 

topsport met het oog 

op eventueel de 

Paralympics

Afdeling 

Sport 

gemeente

Mensen met een 

beperking

Sport Special Olympics Onderzoeken of er 

behoefte is aan deze rol 

van het AKT



Nr Thema Wens/Doel Indiener Voor wie

Betrokken 

organisatieonderdelen/   

werkterreinen gemeente In uitvoering/geregeld Nog te doen

Inclusie Uitvoeringsagenda ( grote letters)

46 Sport, vrije tijd en 

zingeving

Mensen met een 

beperking moeten een 

zinvolle vrije 

tijdsbesteding kunnen 

hebben

Werkgroep 

ViP

Mensen met een 

beperking

Sport, cultuur en welzijn Voorbeelden zijn                                        

1) Time Out Mix disco ( een 

gemengde disco voor 

mensen met en zonder 

verstandelijke beperking.                                                 

2) Visplaatsen voor minder 

validen.                                              

3 )Witte Olifant,                                         

4) Art Loca

Overzicht opstellen van 

voorzieningen voor zinvolle 

vrije tijdsbesteding  voor 

mensen met een 

beperking. Dit bekend 

maken via website 

gemeente en de wijkteams


