
	  

Samenvatting	  project	  de	  Inclusieve	  gemeente	  Geldermalsen	  
In	  samenwerking	  met	  de	  Provincie	  Gelderland	  is	  in	  2014	  het	  project	  Inclusieve	  Gemeente	  Geldermalsen	  
gestart	  waarbij	  dorpen	  en	  buurten	  in	  de	  gemeente	  Geldermalsen	  inclusief	  en	  toegankelijk	  ingericht	  
worden	  voor	  alle	  gebruikers.	  In	  een	  Inclusieve	  gemeente	  hebben	  mensen,	  jong	  en	  oud,	  met	  een	  
beperking	  (fysiek,	  verstandelijk,	  zintuiglijk	  en	  psychisch)	  dezelfde	  kansen	  op	  de	  terreinen	  van	  wonen,	  
werken	  en	  leren,	  betrokkenheid	  bij	  beleid	  en	  politieke	  activiteiten	  en	  vrije	  tijd.	  
	  
Het	  project	  ontwikkelt	  handvatten	  om	  sociaal	  isolement	  van	  mensen	  met	  een	  beperking	  en	  andere	  
kwetsbare	  groepen	  aan	  te	  pakken	  samen	  met	  de	  gemeente,	  welzijnsorganisaties,	  andere	  stakeholders	  
en	  buurt-‐	  en	  dorpsbewoners.	  	  	  
De	  aanpak	  is	  onder	  meer	  het	  organiseren	  van	  bijeenkomsten	  waar	  bestaande	  initiatieven,	  organisaties	  
en	  burgers	  elkaar	  ontmoeten	  en	  elkaar	  versterken.	  Onderdeel	  van	  het	  bouwen	  van	  een	  Inclusieve	  
Gemeente	  is	  het	  faciliteren	  van	  mensen	  met	  een	  beperking	  én	  hun	  ouders,	  verzorgers	  en	  hulpverleners	  
zodat	  de	  mensen	  met	  een	  beperking	  zelfstandiger	  worden	  op	  de	  levensterreinen	  van	  wonen,	  werken,	  
vervoer	  etc.	  Uitgangspunt	  is	  daarbij	  dat	  zijzelf	  oplossingen	  aan	  kunnen	  dragen:	  Niets	  over	  ons	  zonder	  
ons!	  	  

Doelstelling	  
Het	  project	  richt	  zich	  op	  verbetering	  van	  de	  positie	  en	  kansen	  van	  mensen	  met	  een	  beperking.	  Innovatief	  
bij	  de	  aanpak	  van	  DSiN	  en	  activiteiten	  is	  dat	  wordt	  toegewerkt	  naar	  een	  sociale	  infrastuctuur	  van	  
samenwerkende	  organisaties	  én	  participatie	  én	  inclusie	  van	  burgers.	  Één	  van	  de	  doelen	  van	  de	  
activiteiten	  is	  bewoners	  te	  informeren	  over	  de	  lopende	  initiatieven	  in	  het	  dorp/de	  wijk	  en	  te	  
committeren	  om	  deze	  samen	  te	  verbeteren	  en	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  verbetering	  van	  de	  kwaliteit	  
van	  bestaan	  voor	  mensen	  met	  een	  beperking.	  Elkaar	  ontmoeten’	  is	  een	  belangrijke	  stap	  naar	  inclusie	  en	  
daarmee	  het	  hart	  van	  dit	  project.	  In	  gesprek	  gaan	  met	  buurtbewoners	  over	  verwachtingen	  en	  wensen,	  
het	  organiseren	  van	  een	  buurtcomité	  en	  dorps-‐	  en	  buurtbijeenkomsten	  zijn	  daar	  goede	  voorbeelden	  
van.	  	  

	  	  
Disability	  Studies	  in	  Nederland	  (DSiN)	  
DSiN	  heeft	  het	  ontwikkelen	  van	  Inclusieve	  steden	  en	  gemeenten	  als	  opdracht.	  Daarbij	  sluit	  DSiN	  aan	  bij	  
het	  VN-‐verdrag	  voor	  gelijke	  behandeling	  van	  mensen	  met	  een	  beperking	  dat	  Nederland	  in	  2015	  wil	  
ratificeren	  en	  waarbij	  de	  gemeenten	  en	  burgers	  een	  belangrijke	  rol	  gaan	  vervullen.	  Het	  project	  wordt	  
ook	  onderzoeksmatig	  gevolgd	  door	  o.a	  de	  VU	  Amsterdam	  en	  Hogeschool	  Rotterdam.	  DSiN	  wil	  met	  
bewoners,	  professionals,	  vrijwilligers	  en	  de	  gemeente	  toewerken	  naar	  de	  eerste	  Inclusieve	  gemeente	  in	  
Nederland.	  Daarmee	  is	  eerder	  in	  2013	  gestart	  in	  de	  Stripheldenbuurt	  in	  Almere.	  Volgens	  buurtbewoners,	  
organisaties	  en	  de	  gemeente	  verstevigt	  dit	  initiatief	  de	  betrokkenheid	  en	  sociale	  cohesie	  in	  de	  
Stripheldenbuurt	  aanzienlijk	  (www.disabilitystudies.nl/projecten	  en	  www.de-‐stripheldenbuurt.nl).	  	  


