Aan het College van B & W, Raadsleden en leden van de Participatieraad
VN verdrag/ Prioriteiten Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen ( in het vervolg afgekort met
SPGD )
Inleiding:
De Overheid heeft in 2016 het VN-verdrag Handicap geratificeerd.
Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling
en gelijkwaardig meedoen. Het VN-verdrag Handicap is glashelder over de rechten van mensen met
een beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen
gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrije tijdsbesteding.
Het verdrag verplicht de overheid en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en
merkbare vooruitgang te boeken.
Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Alle
gemeentelijke wetten en maatregelen moeten aansluiten bij het verdrag. Hiervoor moeten
gemeenten samen met ervaringsdeskundigen een Lokale Inclusie Agenda opstellen. De gemeente
kan het manifest tekenen en zodoende profiteren van andere “koplopers”.
Ook maatschappelijke sectoren zoals de Bouw, de vervoer- en de woonsector, moeten hun
schouders onder de uitvoering van het VN-verdrag Handicap zetten. Hiervoor moeten de sectoren
Actieplannen opstellen.
Tot zo ver staat hier boven niets nieuws voor u.
Aanleiding tot deze email is de voorlichting die j.l. 23 januari is gegeven aan de raadsleden door
leden van de SPGD. Er zijn toen o.a. vragen gesteld over waar SPGD zich mee bezig houdt en de
prioriteiten van de Stichting
Met het volgende denken we een aanzet te geven.
Als Stichting Platform Gehandicapten zijn we bereid om met de gemeente mee te denken over tal
van zaken, die te maken hebben met onze achterban en dat doen we ook al. Voor de buitenwereld
lijkt het echter als of er niets gebeurt of nog niets gebeurd is rond de VN- verdrag Handicap. Achter
de schermen wordt wel degelijk gewerkt, maar het is niet zichtbaar. Er is behoefte aan transparantie/
duidelijkheid vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld:
-

Wanneer verschijnt de Lokale Inclusie Agenda?

-

Volgens Stichting Platform Gehandicapten heeft de gemeente de taak om leiding te geven op
de volgende criteria:
Maatwerk
Zelfredzaamheid
Participatie
Toegankelijkheid, bereikbaar en bruikbaar
Gelijke behandeling
Transparante inspraak
Plichten

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Als SPGD hebben we een prioriteitenlijstje samengesteld waar we aan willen werken:
1. Zijn alle publieke instanties toegankelijk voor iedereen o.a. gemeentehuis, voorplein?
2. Een gratis parkeerkaart voor gehandicapten
3. Parkeren bij de Spil
4. Zijn bedrijven drempelloos?
5. Kun je in een rolstoel in de horeca van een toilet gebruik maken?
6. Hoe vriendelijk zijn de stoepen voor rollators, kinderwagens en rolstoelen?
7. Hebben kledingwinkels in de paskamers beugels voor ouderen/ gehandicapten?
8. Gaan deuren automatisch open en dicht?
9. Taxivervoer
Ongetwijfeld kan dit prioriteitenlijstje nog verder uitgebreid worden. Het is voorlopig een aanzet om
als Stichting Platform Gehandicapten aan te werken.
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