Oproep!
Hoe toegankelijk vind u Westervoort?

In het VN-Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een handicap is
toegankelijkheid een belangrijk onderwerp.
Het gaat hierbij niet alleen de over fysieke toegankelijkheid zoals drempels of
(te volle) winkels maar ook over de digitale toegankelijkheid. Kunt u alle
informatie op websites goed lezen en begrijpen, ook wanneer u slechtziend of
blind bent?
Daarnaast is er ook nog de mentale toegankelijkheid, die gaat over hoe u
benaderd wordt. Kunt u meedoen als een volwaardig burger? Of voelt u zich tot
last en kunt u vaak niet meedoen met anderen, terwijl u dat wel graag zou
willen?
De Gehandicaptenraad Westervoort neemt met de gemeente en andere partners
deel aan een werkgroep die zich bezig houdt met het antwoord op deze vragen.
Wij willen daarom graag van burgers c.q. ervaringsdeskundigen horen wat er
moet gebeuren om te bereiken dat iedereen mee kan doen en gelijke kansen
krijgt in ons dorp.
Door eerst te onderzoeken wat volgens u de grootste knelpunten zijn op het
gebied van toegankelijkheid, weten wij welke zaken het eerst aangepakt moeten
worden. Helaas heeft ook een gemeente niet overal invloed op maar we zullen
zeker een poging wagen!
Wij vragen u om ons een email te sturen met daarin de 3 belangrijkste punten
waar u door uw handicap of als mantelzorger mee te maken heeft. Het zou fijn
zijn wanneer u daarbij verteld waarom u deze knelpunten zo belangrijk vindt.
Ook horen we graag van u wat we kunnen veranderen zodat u beter zelfstandig
kunt deelnemen aan de samenleving. Als er iets helemaal top geregeld is, dan
horen wij dat ook graag!
Wij kunnen niet beloven dat alle knelpunten meteen opgelost worden, maar we
gaan zeker aan de slag om uw toegankelijkheid te verbeteren! U kunt uw inbreng
vóór 1 februari mailen naar info@gehandicaptenraadwestervoort.nl

