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Figuur 1 Uitnodiging Iedereen doet mee
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Figuur 2 Het getekende Manifest

Op 10 november tekende GRV Toegankelijk Venlo(vicevoorzitter Henk van
Lijpzigh), samen met de Raadswerkgroep Inclusiviteit (Voorzitter Helma
van de Leeuw) en de gemeente Venlo(wethouder Frans Schatterjé) het
Manifest Iedereen doet mee de plaatselijke uitvoering aan het VN-Verdrag
‘Handicap’

Figuur 3 Aan tafel GRV Toegankelijk Venlo met de Raadswerkgroep Inclusiviteit
en de gemeente Venlo

Met Gastspreker Rick Brink (oud-minister van
Figuur 4 Rick Brink
Gehandicaptenzaken) die een zeer boeiende workshop gaf
over leven en werken met een beperking. Verder waren er
interessante workshops, een informatie en netwerkmarkt, lekkere hapjes
en een drankje voor de aanwezigen

Maar met het ondertekenen zijn wij als GRV er nog
niet, dit is een beginpunt. Dus er is werk aan de
winkel. De GRV moet blijven werken aan de
bewustwording van iedereen in Venlo op gebied van
toegankelijkheid.
Er zijn wel dingen voor elkaar gekregen zoals de
blauwe tegel bij de blindengeleidelijn in de
binnenstad, de toegankelijkheid van het stadskantoor
in Venlo, de betrokkenheid bij de toegankelijkheid van
het museumkwartier. Er wordt ons gevraagd over het project “De Vier
Paardjes” na te denken, maar ook bij Mout wordt onze
toegankelijkheidsman gevraagd om mee te denken.
Figuur 5 de blauwe tegel: Houd
de lijn vrij

Wij zijn als ervaringsdeskundigen betrokken
geweest bij een tweetal schouws door de
binnenstad waarbij gekeken werd naar
plekken waar het een heel stuk beter zou
kunnen. Wij snappen echt wel dat niet alles
per direct kan worden opgelost, dus is onze
ervaringsdeskundigheid zeer belangrijk.
Ook voor een XXL toilet (openbare
invalidentoilet) in de binnenstad blijven wij
ons inzetten, ook onze achterban wil wel
eens op een terras een kop koffie drinken of
een andere verfrissing, zonder zich zorgen
te maken waar je met een beperking naar
het toilet kan.

Figuur 6 Gele Kaart Houd voor ons de stoep vrij

Wij hebben alle ervaringsdeskundigheid nodig om er samen met de
gemeente voor te zorgen, dat de inclusieve stad wordt gerealiseerd. Dat
gaat niet met grote stappen, maar samen kunnen wij kleinere stappen
SAMEN” zetten die ook naar de inclusieve samenleving leiden.
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Iedereen doet mee, doet iedereen mee met de GRV? Wij hebben iedereen nodig!

Samen met de raadswerkgroep Inclusiviteit blijft de GRV mee denken dat
iedereen mee kan doen. Met iedereen bedoelen wij ook iedereen ongeacht
afkomst, religie of etnische afkomst, gender of leeftijd. Ook onder deze
groepen komen mensen met een beperking voor, vaak kunnen wij
sommige groepen slecht bereiken. Dus ook hier blijft er werk aan de
winkel Maar ook gemeente Venlo heeft een statement op de sociale
Media:
Iedereen doet mee’ is niet alleen een uitspraak, maar een belofte. Met de
ondertekening van het manifest ‘Iedereen doet mee’ door gemeente
Venlo, benadrukken we dat we het belangrijk vinden dat iedereen mee
kan doen in onze gemeente. We geven actief uitvoering aan het VNVerdrag ‘Handicap’. Stap voor stap naar een maatschappij voor iedereen.

Figuur 7 Logo GRV Toegankelijk Venlo

Figuur 8 Niet over ons zonder ons

Henk van Lijpzigh & Peter Michels
Tijdelijke voorzitters

Figuur 9 Iedereen doet mee

