Werk in uitvoering

LOKALE INCLUSIE
UITVOERINGSAGENDA
2019 - 2022

1.

Uitvoeringsagenda 2019

Toegankelijk Noordenveld en Gemeente Noordenveld zijn het erover eens dat er naast de Lokale
Inclusie Agenda ook een uitvoeringsagenda moet komen. Deze uitvoeringsagenda maakt
inzichtelijk wat de gemeente doet om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen. Het is
inzichtelijk wat er gebeurt, met wie er samen wordt gewerkt en welke investering dit vraagt. Er
staan onderwerpen op die prioriteit krijgen door wijzigingen in wet- en regelgeving.

2.

Doelstellingen 2019 – 2022
2.1 Bewustwording

Wat

a.

Bewustwording voor VN Verdrag handicap en dementievriendelijk
Noordenveld vergroten.

b.
Wanneer
Hoe

Hoe zorgen wij er met elkaar voor dat iedereen kan meedoen.

Doorlopend 2019 – 2023
a.

Vanaf 2020 jaarlijks een lente/zomeractiviteit

b.

- Maandelijks een structureel overleg met TN waarbij vragen, opmerkingen

Jaarlijks in oktober de Week van de Toegankelijkheid
en wijzigende Wet- en Regelgeving in relatie tot het verdrag worden
besproken.
- Er worden voor de gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties
bewustwordingssessies georganiseerd.
- Er worden locatiebezoeken en toegankelijkheidschecks uitgevoerd.
Wie

Gemeente, Toegankelijk Noordenveld, Inwoners, Professionals

Financieel

Jaarlijks € 3000

2.2 Fysieke toegankelijkheid gebouwen
Wat

a.

Het aanpassen van gebouwen om de fysieke toegankelijkheid van
gebouwen in de gemeente te vergroten.

b.

Kennismaking en inventarisatie van toegankelijkheid bedrijven en
organisaties. Bewustwording vergroten.

Wanneer
Hoe

Doorlopend 2019 -2022
a.

In 2019/2020 wordt een inventarisatie gedaan van gebouwen in eigen
beheer en waar de gemeente een relatie mee heeft. (ca. 70 gebouwen)
Dit om te bepalen welke fysieke aanpassingen nodig zijn.
Te denken valt aan aanpassingen voor entrees, looproutes, kozijnen,
deuren, straatwerk, invalidetoiletten en/of kleedruimtes.

b.

Start met kennismaking en inventarisatie toegankelijkheid van
zorginstellingen en wooncomplexen. (Voorbeeld Interzorg De Hullen)
Start met kennismaking en inventarisatie sportaccommodaties, sportclubs
en zwembaden. Bewustwording vergroten zodat toegankelijkheid wordt
meegenomen bij bouw- verbouw- en nieuwbouw.

Wie

Gemeente, Toegankelijk Noordenveld, Inwoners, Exploitant, Eigenaar,
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Bestuurders
Financieel

a.

Komende bestuursperiode ca. 70 gebouwen gemiddeld € 5000 per
gebouw. Bij ca. 40 gebouwen de plaatsing van een gehandicaptentoilet a
ca. € 5000
Geraamd budget is:
-exclusief aanpassingen gemeentehuis
-exclusief de kosten voor toegankelijkheid in centrumontwikkeling Roden.

Jaarlijks € 137.500

2.3 Toegankelijkheid (digitale) informatie
Wat

a.

Vanaf september 2020 moeten alle bestaande websites voldoen aan de
eisen voor toegankelijkheid.

b.

Vanaf juni 2021 moeten bestaande apps voldoen aan de eisen voor
toegankelijkheid.

c.

Gemeentelijke communicatie en informatie in B1 via alle eigen kanalen en
tevens via partijen die namens gemeente communiceren.
Websites, apps, brieven, dossiers, vergunningen, gemeentegids, e.d.

Wanneer

Doorlopend 2019 -2021

Hoe

a.

1. Er wordt een projectteam opgezet dat zich richt op het opleveren van
een nieuwe website voor de Gemeente Noordenveld. Er wordt een
techniek ingekocht die ervoor zorgt dat digitale toegankelijkheid
gewaarborgd is.
2. Gemeente is ook verantwoordelijk voor alle andere websites, social
media en andere kanalen die zij beheert of waaraan zij verbonden is.
Deze websites zijn vooralsnog niet in scope en hierop is nog geen actie
bepaald. Er moet een inventarisatie komen van websites.

b.

Er wordt begonnen met een inventarisatie van apps.

c.

2019 trainingen begrijpelijk schrijven, schrijfwijzer, herschrijf dag.
2019/2020 klinkende taal / schrijfcoaches helpen bij overgang naar B1.
2020 De inhoud op interne en externe websites wordt aangepast.

Wie

Gemeente, Inwoners, Toegankelijk Noordenveld

Financieel

a

1. Komt terug in de begroting van bedrijfsvoering.
Opdracht vanuit Publiekszaken en zij beheert de projectbudgetten.
2. Moet z.s.m. opgestart worden

b.

Moet opgestart worden

c

Actieplan Communicatie

2.4 Openbare ruimte
Wat

De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk. Dit maakt dat iedereen vrij is
om vrije tijd in te delen zoals men wil. Winkelen, een bezoek aan een
natuurgebied, park of bos moet voor iedereen mogelijk zijn.

Wanneer
Hoe

Doorlopend 2019 -2021
a.

Er wordt een inventarisatie gedaan om de huidige bereikbaarheid,
toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte in kaart te
brengen.

b.

In overleg met Beheer en Verkeer en Vervoer worden straatwerk, in- en
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uitritten, wandelpaden en overige zaken aangepakt.
c.

Er wordt gewerkt aan de bewustwording omtrent mensen met een
beperking onder eigen medewerkers. Zodoende kan het onderhoud en
beheer zo georganiseerd worden dat er geen hinder ontstaat.

Wie

Gemeente, Toegankelijk Noordenveld, Inwoners

Financieel

Vanuit Recreatie en Toerisme is in 2019 € 10.000 beschikbaar voor de aanpak
van bijvoorbeeld wandelpaden of de toegankelijkheid van het buitengebied.
Aanpassingen, Beheer en Onderhoud op de begroting van beheer.

2.5 Openbare toiletvoorziening
Wat

Inwoners, met of zonder beperking, missen in het centrum van Roden een
openbare toiletvoorziening die 24 uur per dag gebruikt kan worden. Een dergelijke
voorziening vergroot de zelfstandigheid en gelijkheid voor mensen met een
beperking en zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen. Voor mensen met
incontinentieklachten als ook voor mensen met kinderen een groot gewin.

Wanneer

Als onderdeel van de plannen centrumontwikkeling Roden

Hoe

Daar waar de plannen voor de centrumontwikkeling zich nog in de
verbeeldende/oriënterende fase bevinden kan dit vraagstuk nog worden
meegenomen. (Geen herstel/reparatiewerk achteraf)
Er moet een inventarisatie gedaan worden om te bepalen of dit realiseerbaar is,
wat nodig is, voor wie en welke locatie.

Wie

Gemeente, Toegankelijk Noordenveld, Inwoners, Zakenkring

Financieel

Kosten voor een openbaar toilet/buitenruimte € 50.000 - € 80.000
Kosten voor een openbaar toilet/inpandig, sterk afhankelijk van locatie/pand.
Dekking: onbekend (centrumontwikkeling) (externe fondsen)

2.6 Dementievriendelijke gemeente
Wat

a.

Noordenveld wil een dementievriendelijke gemeente zijn. Hiervoor is het
nodig om inwoners bewust te maken van de impact van dementie voor
mensen met dementie, hun omgeving en de samenleving als geheel.

b.

Bevorderen dat mensen met dementie mee kunnen doen in de
samenleving.

c.
Wanneer
Hoe

Kennis over dementie bevorderen

Doorlopend 2019 – 2022
a.

- Er wordt gewerkt aan het vergroten van de bewustwording voor dementie
door bewustwordingscampagnes en activiteiten te organiseren.
- Door inwoners en ondernemers in de gemeente te betrekken.

b.

Het versterken van de schakel huisarts/poh en de casemanager.
Het organiseren van

c.

Door trainingen te organiseren voor eigen medewerkers.

Wie

Gemeente, WIN, Toegankelijk Noordenveld, Inwoners

Financieel

Uit bestaand budget

Gemeente Noordenveld
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E-mail:
WhatsApp:
Telefoonnummer:
Postadres:
Bezoekadres:

postbus@gemeentenoordenveld.nl
06 – 10 10 11 48
050 – 50 27 222
Postbus 109, 9300 AC Roden
Raadhuisstraat 1, 9301 AA Roden

Stichting Toegankelijk Noordenveld voor iedereen
E-mail:
Website:

info@toegankelijknoordenveld.nl
www.toegankelijknoordenveld.nl

Versie, juni 2019
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