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Wethouder Hub Janssen van Stein keek tijdens de Week van de Toegankelijkheid in 2019 
door een speciale bril om te ervaren hoe het is om slechtziend te zijn. Afbeelding: archief 
Rob Oostwegel  
 

Mensen met een beperking moeten dezelfde dingen kunnen doen als mensen zonder 
een beperking, vindt de gemeente Sittard-Geleen. Met tien projecten proberen ze deze 
vorm van inclusie na te streven. „Iedereen hoort erbij.”  

Bij elk collegevoorstel van de gemeente Sittard-Geleen staat vanaf nu verplicht een 
paragraaf over op welke manier er aandacht is voor inclusie. Inclusie houdt in dat mensen 
met een beperking meedoen in de samenleving en erbij horen, zegt wethouder Leon Geilen 
(Welzijn). „Bij mensen met beperkingen denkt men vooral aan een lichamelijke of fysieke 
beperking. Alleen, een beperking is niet altijd zichtbaar. Daarom willen we ervoor zorgen dat 
elke inwoner gebruik kan maken van onder meer het openbaar vervoer, winkels en 
sportscholen.”  

Lees ook: Op minder plekken stemmen in Sittard-Geleen voor mindervaliden, omdat niet alle 
bureaus aan criteria voldoen 

In de inclusieparagraaf staat onder meer welke mensen met een beperking als 
ervaringsdeskundigen inhoudelijk betrokken zijn bij het collegevoorstel. Zo’n paragraaf is 
onderdeel van de onlangs gestarte Lokale Inclusie Agenda (LIA), een handreiking van tien 
projecten die inclusie bevordert in Sittard-Geleen.  

Toegankelijk  
Er zit geen einddatum op, omdat het de bedoeling is dat de projecten langzaam 
gemeengoed worden. Zo moet er bij de renovatie van kantoren, scholen, sportcomplexen en 
woningen voor worden gezorgd dat deze toegankelijk zijn voor iedereen. Dat begint al bij hoe 
je toiletten in openbare gebouwen maakt, zegt Geilen.  

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210201_94019941
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„Deze worden niet alleen beschikbaar voor rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen met 
een rollator. Een invalidentoilet is dus geen voorbeeld van inclusie, een toilet dat iedereen 
kan gebruiken wel.”  

Begrijpelijke taal 
Inclusie gaat verder dan alleen fysieke toegankelijkheid, benadrukt Geilen. „Zo hebben veel 
mensen moeite om geschreven teksten goed te begrijpen. Doven of slechthorenden kunnen 
bijvoorbeeld de televisie niet volgen zonder ondertiteling, anderen kunnen door blind of 
slechtziendheid de menukaart in een restaurant niet lezen.”  

Daarom richt een ander LIA-project zich op het verbeteren van de leesbaarheid van teksten. 
Zo zullen websites, nieuwsbrieven en brochures van de gemeente in begrijpelijke taal 
worden opgeschreven en beschikbaar worden gemaakt voor visueel gehandicapten. 

Bril 
Buiten deze praktische kant wordt er ook gewerkt aan meer bewustwording bij medewerkers 
van de gemeente voor inwoners met een beperking. Daarom ondergaan zij 
ervaringsparcoursen, waarbij ze een bril dragen die hen slechts 1 procent zich geeft. 
Ondertussen leggen ze een route af vol obstakels, met als doel dat zij zich beter in inwoners 
met een beperking kunnen verplaatsen. 

Lees ook: Stein wil barrières slechten voor mensen met een beperking 
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