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‘Een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen’

Onlangs ondertekenden Sittard-Geleen, Beek en Stein én enkele inwoners met een 
beperking het manifest ‘Iedereen doet mee’. Bert van den Berg (slechthorend) en Herman 
Evers (slechtziend) waren erbij. “Dat was het toefje op de taart, aan het eind van een 
geweldige startbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda”, vertelt Herman trots. 

Eerste gemeenten 
De drie gemeenten gaan het VN-Verdrag 
Handicap samen uitvoeren. Het verdrag 
geeft mensen met een beperking dezelfde 
rechten als ieder ander. “Als Commissie 
Sittard-Geleen Inclusief hebben wij voor 
deze samenwerking gepleit”, laat Herman 
weten. “Want we kunnen leren van de 
ervaringen in Beek en Stein.” “We gaan 
voor hetzelfde doel: een samenleving 
waarin iedereen mee kan doen”, vult Bert 
aan. “Dat is inclusie. En dat is goed voor 
ons allemaal. Een lage opgang is niet 
alleen fijn als je in een rolstoel zit. Ook 
mensen met een kinder- of steekwagen 
komen hierdoor makkelijker de stoep op.”

Overweldigende start
Een paar dagen na de startbijeenkomst 
zijn Bert en Herman nog steeds 
opgetogen. Herman: “We hebben zó veel 
positieve reacties gehad! Er waren veel 
‘ervaringsdeskundigen’ zoals wij. Maar 
ook veel medewerkers van de gemeente. 
Iedereen deed enthousiast mee. Er is 
goed gediscussieerd. Over begrijpelijkheid 
(van informatie), bereikbaarheid (van de 
openbare ruimte, openbaar vervoer) en 
bruikbaarheid (van openbare gebouwen, 
voorzieningen en diensten). En dat leverde 
een lange lijst op met aandachtspunten 
die we in volgende bijeenkomsten, samen 
met de gemeente, kunnen oppakken.” 

Bewust maken
“Ineens is het uitgebarsten”, merkt ook 
Bert. “Wij behartigen allebei al jaren de 
belangen van mensen met een beperking. 
Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag door de 
regering bekrachtigd. Vanaf dat moment 
zijn wij druk gaan zetten bij de gemeente. 
Om het verdrag uit te voeren. En om het 
te laten landen in de organisatie. Daarom 
was ik blij veel ambtenaren te zien bij de 
startbijeenkomst. Mensen die de plannen 
voorbereiden én mensen die ze uitvoeren. 
Door de gesprekken met ons gingen ze 

hun omgeving en werk anders bekijken. 
Houden we wel genoeg rekening met 
mensen met een beperking? Tijdens de 
volgende bijeenkomsten, op 20 september 
en 15 november, hopen we nog meer 
ambtenaren bewust te maken. En dat ook 
andere mensen met een beperking mee 
komen praten. Onze Commissie Sittard-
Geleen Inclusief mag nog veel groter 
worden.”

Bert: “Als Commissie 
Sittard-Geleen Inclu-
sief zijn we officieel 
gesprekspartner 
van het College van 
Burgemeester en 
Wethouders”

Herman: “Mijn 
ideaalbeeld? Dat 
de gemeente 
bouwplannen niet 
alleen controleert op 
veiligheid, maar ook 
op toegankelijkheid 
voor mensen met een 
beperking.”

In het Manifest staat dat Sittard-
Geleen, Beek en Stein de uitspraak 
‘Niets over ons, zonder ons’ heel 
serieus nemen. Dus alles wat we 
bedenken en doen, doen we samen 
met inwoners die een beperking 
hebben. ‘Iedereen doet mee’ 
betekent voor ons ook dat mensen 
keuzes hebben. Dus meedoen als 
iemand dat kan en ook wil. Verder 
staat er in het manifest wat we 
gaan doen en willen bereiken. 
Door ondertekening laten we onze 
inwoners zien dat we eraan werken 
en de doelen van het VN-Verdrag 
stap voor stap waarmaken. 

Kijk op  www.sittard-geleen.nl
(zoek op ‘inclusie’) voor het 
volledige manifest en meer reacties 
op de startbijeenkomst.  

Het Manifest 
‘Iedereen doet mee’


