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Het hoopvolle eind van 2018 heeft zich in 2019 voortgezet. De commissie heeft in 2019 

nauw samengewerkt met de gemeente aan het tot stand komen van beleid met 

betrekking tot Inclusie. In februari was het zover dat het definitieve voorstel tot 

intensivering inclusief beleid door het college werd aangenomen.  

 

Hoopvol bericht was ook dat de gemeente Sittard-Geleen ging deelnemen aan een pilot 

“Een Sterke Start”. Een project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de 

Alliantie voor implementatie van het VN- verdrag Handicap waarbij de gemeente steun 

krijgt bij het ontwikkelen van een Lokale Inclusie Agenda (LIA).De commissie Sittard-

Geleen Inclusief is door de gemeente van meet af betrokken bij dit project.  

 

Daarnaast zijn de deelnemers aan de commissie vanuit de WIT betrokken geweest bij het 

tot stand komen van de nieuwe beeldkwaliteit catalogus openbare ruimte. 

Anderen praatten mee over de verbetering van de toegankelijkheid van de website van 

de gemeente. Contact van de ambtenaren met “de doelgroep” was hier een punt van 

aandacht. 

 

Het project Sterke Start heeft geresulteerd in drie bijeenkomsten waarbij medewerkers 

van de gemeente, ervaringsdeskundigen (de doelgroep) en vertegenwoordigers van 

belangengroepen in gesprek gingen over punten die belangrijk zijn voor de LIA. Er waren 

26 bewoners met beperkingen in gesprek met 20 medewerkers van de gemeente. De 

gesprekken leverden heel wat ideeën op (een uitgebreid verslag staat op de site van de 

gemeente). 

 

Naast dit project heeft de gemeente Sittard-Geleen en de commissie Sittard-Geleen 

inclusief ook het manifest “Samen voor inclusie! Iedereen doet mee!” ondertekend. Op 

aanraden van de commissie S-G inclusief werd de samenwerking met Beek en Stein 

gezocht.  

 



Dit leidde ertoe dat op 21-6-2019 na de eerste bijeenkomst van de Sterke Start de 

wethouders van de drie gemeenten samen het manifest ondertekenden met 

ervaringsdeskundigen uit de drie gemeenten. Het is overigens de bedoeling dat de 

gemeenten, in zaken over inclusie, samen blijven werken. 

In de tweede bijeenkomst 20 september 2019 zijn de deelnemers aan de slag gegaan 

met de grote, gevarieerde lijst aan ideeën om te bespreken hoe dit uitgevoerd zou 

kunnen worden. In de derde bijeenkomst op 15 november 2019 werd door de 

deelnemers prioritering aangebracht in de lange lijst (van beide bijeenkomsten staat 

weer een uitgebreid verslag op de site van de gemeente). 

 

Aan het eind van 2019 was er een duidelijke lijst met projecten die een plaats moeten 

krijgen in de LIA. De commissie Sittard-Geleen inclusief wordt verder betrokken bij het 

opstellen van de LIA. Helaas was eind 2019 het structureel overleg tussen WIT en 

gemeente nog niet rond. Positief is wel dat de noodzaak hiervan wordt ingezien en de 

voorbereiding tot de hervatting van dat overleg loopt. 

 

De commissie was zeer tevreden over de samenwerking met de contactambtenaar wat 

betreft de LIA. De commissie zal ook in 2020 weer intensief betrokken worden bij de 

uiteindelijke uitwerking van de LIA en het volgen daarvan. 

 

De commissie ziet het onder andere als een grote uitdaging de betrokken bewoners met 

een beperking, die hun bijdrage hebben geleverd aan het project Sterke Start, ook 

verder bij de uitvoering van de LIA betrokken te houden.  Het zal zelfs een opgave 

worden onder het motto “Niets over ons zonder ons.” meer ervaringsdeskundigen te 

vinden die in de diverse projecten hun bijdrage kunnen en willen leveren. Kortom de 

commissie zit ook in 2020 niet zonder werk. 


