Iedereen doet mee, zonder belemmeringen

Politieke wensen van 350.000
mensen met een visuele beperking
Geachte politieke partij,
De gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2018. Wij
vragen aandacht voor de belangen van mensen met
een visuele beperking.
Is uw gemeente ook voor hen toegankelijk?
De steun van politieke partijen in de gemeenten is ook
voor deze groep mensen hard nodig!
 Aan de slag met het VN-verdrag
 Toegankelijkheid is de norm
 Zorg en ondersteuning op maat

Aan de slag met het VN-verdrag
Met de ratificatie van het VN-verdrag is de Wet gelijke behandeling op grond
van handicap en chronische ziekte uitgebreid met goederen en diensten.
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om met het VN-verdrag aan de slag te
gaan. Zij moeten integraal één plan maken voor de lokale uitvoering van het
VN-verdrag. In dit plan moeten gemeenten voor de Wmo 2015, Jeugdwet en
Participatiewet beschrijven hoe zij gaan werken aan de uitvoering van het VNverdrag. Dit noemt men de “lokale inclusie-agenda”.
Wat kan de gemeente doen?
o Neem een paragraaf “inclusiebeleid” op in de beleidsnota’s en in
het format raads- en collegebesluit. Dat maakt alle medewerkers
ervan bewust vooraf na te denken over de gevolgen voor mensen
met een beperking.
o Betrek mensen met een beperking bij het maken van beleid.
o Betrek ervaringsdeskundigheid vroeg in de uitvoering van
projecten om te voorkomen dat er achteraf gebouwen of
voorzieningen niet toegankelijk zijn.

Toegankelijkheid is de norm
Goede toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid is een voorwaarde
voor mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking om volwaardig
mee te kunnen doen in de maatschappij. Toegankelijkheid is geen uitzondering
meer, maar moet vanzelfsprekend zijn.
Wat kan de gemeente doen?
o Zorg voor een goed toegankelijke en begrijpelijke
informatievoorziening.
o Zorg dat openbare gebouwen en openbare ruimte toegankelijk,
veilig en schoon zijn, zonder obstakels. Zorg voor veilige
oversteekplaatsen.
o Zorg voor toegankelijke, bruikbare en bereikbare
vervoersvoorzieningen, zoals Wmo-vervoer en openbaar
vervoer.
o Zorg ervoor dat websites, onderwijs, sport, werk, cultuur enz.
toegankelijk zijn voor iedereen.
o Bedenk dat toegankelijke voorzieningen niet alleen voor mensen
met een (visuele) beperking, maar voor iedereen prettiger zijn.

Zorg en ondersteuning op maat
Zorg, ondersteuning en participatie dienen integraal bekeken te worden.
Dit geldt voor het hele sociale domein (Wmo 2015, Jeugdwet en
Participatiewet). Houd hierbij rekening met de specifieke problemen van
mensen met een visuele of visueel-auditieve beperking of oogaandoening.
Participatie valt en staat met hoe algemene voorzieningen en begeleiding
worden vormgegeven.
Wat kan de gemeente doen?
o Zet de zorgvrager centraal.
o Zorg voor een sluitende zorgketen.
o Zorg dat er maatwerk geboden kan worden.
o Zorg dat mensen zelfstandig en veilig kunnen wonen.
o Voorkom eenzaamheid en sociaal isolement.
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