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Stein is uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland. De vakjury 
raakte overtuigd door de ‘inspirerende aanpak waarbij wordt samengewerkt met de 
inwoners’. 
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„Stein is een mooi voorbeeld van een gemeente die laat zien dat het benutten van brede 
kennis en ervaringsdeskundigheid van inwoners leidt tot tastbare resultaten waar mensen 
wat aan hebben”, zegt juryvoorzitter Leonard Geluk, algemeen directeur van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG), die de verkiezing organiseerde. Alle 352 gemeenten in 
het land maakten aanvankelijk kans op de titel. Dat aantal werd na een stemronde al snel 
gereduceerd tot eerst twaalf en uiteindelijk vijf. In de finale boog een jury zich over de 
overgebleven kandidaten, naast Stein ook Hardenberg, Harderwijk, Oude IJsselstreek en 
Zwolle, dat de aanmoedigingsprijs won. 
Wethouder Hub Janssen van Stein zegt „te glimmen van trots” en spreekt van „eer naar 
werk”. „In 2018 werd het VN-verdrag Handicap ondertekend en wij zijn daar vrij snel mee 
aan de slag gegaan. Op dat moment hadden wij al een sociaalinclusiepanel, dat gevraagd 
maar ook ongevraagd plekken in de gemeente – wandelpaden, openbare gebouwen en 
stemlokalen bijvoorbeeld – test op toegankelijkheid voor mensen met een beperking.” 
Andere gemeenten trokken al lering uit de aanpak van Stein. „We hielden fysieke 
presentaties en in coronatijd ook webinars waaraan ook leden van dat panel deelnamen. In 
die zin hadden we al een voorbeeldfunctie. Met deze prijs kunnen wij ons verder profileren”, 
zegt Janssen, voor wie het de tweede award is die hij als wethouder wint. 
Eerder werd Stein al uitgeroepen tot meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg. 
„Zo zie je maar dat ook een kleine gemeente goed aan de weg kan timmeren. De lijnen zijn 
kort, dat maakt ons slagvaardig.” Volgens de jury springt Stein erbovenuit dankzij haar 
Sociale Inclusie Agenda, waarin het beleid duidelijk en toegankelijk is beschreven. ‘De 
gemeente vertaalt de ambities ook in daden. Dat zien we bijvoorbeeld bij de scholen. Daar 
wordt niet alleen gewerkt aan fysieke toegankelijkheid, maar zijn ook prikkelarme lokalen 
ingericht voor mensen met een verstandelijke beperking’, staat in het juryrapport. ‘En er is 



het innovatieve onderwijsproject van de stichting (On)Beperkt 4 Life, die kinderen laten 
ervaren hoe het is om met een beperking te leven.’ Daarnaast wordt de aanpak van deelbaar 
vervoer geprezen. 

 


