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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 88% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 3%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (48%) is: "Zeer
belangrijk".
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 28% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Neutraal".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 62% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 73% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Kerkrade, waarbij 292 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Toegankelijkheid
In een nieuw VN-verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in het algemeen moet
worden verbeterd zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
Men streeft naar een zo toegankelijk mogelijke gemeente op gebieden als werk, scholen,
infrastructuur, vervoer etc. voor mensen met zowel een lichamelijke als psychische beperking.

1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed
aan het verbeteren van de toegankelijkheid in onze
gemeente?

(n=283)
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Op vraag "6 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 89% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 3%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (48%) is: "Zeer
belangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk









Neutraal



Dit schept vertrouwen, de burger voelt zich dan zeer serieus genomen
Het gelijkheids beginsel moet altijd gelden.
Het kan iedereen overkomen dat men een beperking krijgt.
Ik zou in dat geval ook nog gewoon zelfstandig willen meedoen aan leuke dingen in
onze gemeente.
Ik vind dat dat voor iedereen moet gelden.
Mensen met een beperking zijn gewone mensen, met dezelfde behoeften als
mensen die geen beperking hebben, laten we dat niet vergeten.
Iedere burger moet in de gelegenheid worden gesteld om in het arbeidsproces te
worden opgenomen, tot aan de pensioen datum.
Ik maak zelf gebruik van een electrische rolstoel en er is nog veel mis in Kerkrade
Onze gemeente moet openstaan voor iedereen
Op emails word bijna nooit gereageerd
Het is "van de gekke" dat een VN verdrag hiervoor nodig is, dat spreekt toch
vanzelf! De manier waarop wij dat in ons land over het algemeen doen is
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Weet niet



fantastisch! Alles kan beter, maar tijdens mijn vakantie dit jaar moest ik constateren
dat deze oproep vooral gericht moet worden aan andere landen als Nederland.
Vind onze gemeente al behoorlijk toegankelijk
Volgens mij wordt/is er al heel veel
Als onze gemeente nog niet goed toegankelijk is, dan is dit belangrijk. Ik ben er
echter niet goed van op de hoogte hoe het met de toegankelijkheid zit in onze
gemeente dus kan hier geen antwoord op geven.
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2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor
mensen met een lichamelijke of psychische beperking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 7 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 28% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens



In onze samenleving, wonen er nu eenmaal veel mensen met een of meerdere
beperkingen.

Mee eens




Daarbij aantekenend dat ik geen ervaringsdeskundige ben.
De (praktische) toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking is in
onze gemeente, enkele aandachtspunten daargelaten, goed. Mij is niet duidelijk wat
bedoeld wordt met 'toegankelijkheid voor mensen met een psychische beperking'.

Neutraal



Er zou nog meer samenwerking met sociale instellingen op gezocht moeten worden.
Ook moet men niet korten in het sociaal domein.
Ik denk dat het altijd nog beter kan.
Toegankelijk is niet alleen rolstoelvriendelijkheid.
Er zijn ook bv ook mensen die beperkt zijn omdat ze prikkelgevoelig zijn.
Er zijn veel jonge en oude mensen die eenzaam zijn, veel meer dan zichtbaar is,
want mensen lopen daar meestal niet mee te koop.
Daar zou meer aandacht voor moeten komen, en vooral oplossingen voor moeten
worden gezocht.
Ben wel overtuigd dat men in onze gemeente zeer bereidwillig is om het goed te
doen voor iedereen.
Dat is het belangrijkst denk ik,
De wil om goed te doen





Voor lichmelijke beperkingen klopt het vanuit mijn oogpunt wel, ik ben niet beperkt.
Voor psychische beperkingen is momenteel geen enkele gemeente fatsoenlijk
toegerust. Het landelijk ingevoerde beleid zonder de juiste middelen is hier debet
aan.
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Mee
oneens



Weinig op de hoogte in deze.



Alle openbare gelegenheden moeten tiegankelijk zijn, dat zijn ze niet. Ook al ben ik
niet gehandicapt, ik vind dat dat wel zo hort zodat iedereen kan participeren in deze
maatschappij
Bezuinigingen leggen deze mensen beperkingen in hun mogelijkheden tot contact
met anderen. Betreffende de puur fysieke toegankelijkheid (drempels, ingang
gebouwen), daarmee heb ik gelukkig nog geen ervaring.
Er moet nog veel gebeuren ,aan wonen, vervoer, scholen, werk e.d
Er zijn nog veel plekken die slecht toegankelijk zijn, waaronder ook openbare
gebouwen.
Ik heb het idee dat op het gebied van reisnet/regiotaxi nog iets uitgebreider kan om
zo mensen meer te kunnen laten deelnemen aan de samenleving.
Invalide mensen uitnodigen voor een gesprek dat ivm computer op de 1e etage
moet terwijl de scootmobiel niet in de lift past
Men moet te ver lopen, ook zijn er te weinig invalide parkeerplaatsen. ter hoogt
van de einderstraat staan diverse plaatsen in een steile helling. hier kan een echte
invalide als ik helemaal niet uitstappen.je valt uit de auto als bestuurder en ben je
bijrijder dan kom je niet uit de auto.
Op de kaffebergweg houdt de stoep opeens op en moet je over de straat verder,
toupsbergweg idem. rodaboulevaart idem. met een kinderwagen is dit ook
belangrijk. en ik heb met mijn vader in de rolstoel gelopen over straat omdat ik geen
stoep had of elke keer er op en er weer af moest gaan. vreemde logica of zit er geen
logica achter.
Vanwege de vergrijzing doet de gemeente veel aan toegankelijkheid voor oudere
mensen met een beperking, maar mensen met een psychische beperking komen er
karig vanaf
Wel gehandicapten-parkeerkaarten tegen betaling uitgeven, maar voldoende
parkeerplekken kun je vergeten. en dat voor een STAD die zoveel burgers heeft met
een beperking
Zorg voor gehandicaptenparkeerplaats bij het gemeentehuis, evt kort parkeren.













Zeer mee
oneens



De politiek in Kerkrade is onbetrouwbaar ( zie chronisch zieke vergoeding.. Ook
teveel vriendjespolitiek, als je een wethouder goed kent lukt veel. ��

Weet niet




Ben niet op de hoogte van deze toegankelijkheid
Kan ik niet over oordelen, omdat ik een gezond persoon ben.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente
vindt? (n=75)
Toelichting (65%):





































Alles prima te bereiken
Bij elk bouwproject heeft dit thema aandacht en onze openbare voorzieningen voldoen hieraan
in ruime mate. Maak geen problemen waar je ze niet hebt.
Binnen de mogelijkheden en wenselijkheden is dit goed geregeld
De gemeente vodoet in ruime aan het verschaffen van voorzieningen en scholing voor mensen
met een beperking
De vergrijzing in onze gemeente is enorm. Hier wordt rekening mee gehouden en dat geldt ook
voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor mensen met een psychische beperking
gelden andere eisen en die heb ik in onze gemeente nog niet kunnen ontdekken. Mogelijk dat dit
nog een braakliggend terrein is wasr aandacht aan geschonken moet worden.
Div. activiteiten opgestart voor doelgroepen
Er is rekening gehouden met fysieke beperkingen
Er is voldoende aandacht bij de toegang tot gebouwen dmv rolhellingen en liften
Er lijken weinig beperkingen waardoor beide groepen deel kunnen nemen aan de samenleving.
Er werden aanpassingen gedaan bij de stoepverlaging, invalide wc in openbare gebouwen, een
lift
Fysieke toegankelijkheid in openbare gebieden ruim voldoende. toegankelijkheid mbt acceptatie
mindervaliden in maatschappij voldoende
Gevoel
Gevoel. Ik heb erg de indruk dat men er mee bezig is.
Gezien de hulp die mijn zoon krijgt(autisme)
Goed geregeld
Goed geregeld Door de kerkraadse overheid
Goede faciliteiten voor minder-validen
Goede voorzieningen voor ouderen
Ik kom meestal vriendelijke mensen en dat vind ik heel belangrijk voor toegankelijkheid
Ik zie op meerdere plaatsen aanpassingen
In kerkrade is zowel aan mensen met een lichamelijke of spychishe berperking gedacht.
Meerdere zorgcentra's aan wezig
In officiële gebouwen en gelegenheden wordt rekening gehouden met de minder mobiele
mensen. Mede door het hoge aantal ouderen en gehandicapten die Kerkrade telt.
Is zo
Je ziet alleen maa
Kerkrade heeft veel rolators, scootmobielen die volgens mij overal goed terecht kunnen.
Kerkrade wekr hie al jaren lang aan, lang voordat het ooit een isseu werd
Kijk naar de activiteiten die gestimuleerd worden ( impuls ) B V.
Men probeert deze mensen toch in de maatschappj hun plek te geven.
Mensen met een lichamelijke beperking kunnen goed in het gemeentehuis komen.
Omdat ik dat zelf ondervonden heb
Omdat wij een sociaal gemeentelijk beleid hebben !
Op de meeste plekken is er wel rekening gehouden met de toegangelijkheid, zelfs in diverse
speeltuinen
Overal af en toeritten voor rolstoel- en andere hulpmiddelen.
Rollators en rolstoelen weten hun weg door Kerkrade te vinden
Rolstoelers , rolaters hebben bijna overal toegang zonder teveel capriolen uit te halen
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Rolstoelvriendelijk
Toegankelijk voor rolst ook een en rollaters
Toegnkelijk,in d zin van medemensen met een beperking te werk stellen in de gemeente
UIt ervaring met mijn gehandicapte dochter en de Gemeente.
Vele voorzieningen zijn hierop aangepast
Voldoende ondersteunende instanties
Voorzieningen zijn of worden nog aangepast
We zijn “ een vergrijsde gemeente” en ik kom deze mensen plus anderen waarop u duidt vaak
tegen in onze gemeente, uitgaan terrasje winkelen b.v.
Zie boven
Zie de bieb en gemeentehuis.
Zie veel activiteit rondom die doelgroep.
Zonder al te veel moeite overal welkom

Weet niet (35%)
Toelichting
Toelichting:



Zie boven

Weet niet



Zie eerdere toelichting
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente
vindt? (n=48)
Toelichting (98%):
































Als je alleen al kijkt hoe moeilijk het is door alle bureaucratische regeltjes om een uitkering aan te
vragen, ondersteuning te krijgen, een klacht in te dienen, die dan ook behandeld zou moeten
worden(!)
Bij onderzoek blijkt dat dat er nog steeds teveel beperkingen zijn voor personen met beperkingen
De gemeenteraad (coalitie) is corrupt.
De tegemoetkoming voor chronisch zieken is afgeschaft, weinig gehandicaptenparkeerplek,
stoepen vaak slecht
Demente moeder die zelf haar nieuwe id kaart moet afhalen
Een gevaarlijk punt bij de oversteek van de randweg, deze is erg stijl en losse grind.
Eilandjes, corrupt
Er is geen opvang voor dak-/thuislozen. Met name in de winter is dit schrijnend
Er moet meer ruimte komen voor (jonge) mensen met een beperking om deel te nemen aan
arbeid
Er vindt nog steeds veel discriminatie plaats ook door de gemeente zelf.
Er zijn erg veel locaties waar dit nog niet het geval is
Geen gehandicaptenparkeerplaatsen op llucratieve plaatsen.
Geen invalide parkeerplekken voor het gemeentehuis, te weinig parkeerplaatsen.
Het afhandelen van aanvragen van faciliteiten duurt erg lang, veel wisselingen in WMO
consulenten, afspraken tot terugbellen worden NIET nagekomen.
Het is niet "niet toegankelijk" het kan altijd beter.
Ik ben zelf chronisch ziek en de toeslag die de gemeente gaf hebben ze ingetrokken omwille van
andere aspecten. Bovendien kost een gehandicapten parkeerkaart teveel voor mensen met een
beperking én een minimaal inkomen.
Ik heb bij de gemeente nog geen mensen ontmoet met een arbeidsbeperking
Ik zit zelf in een electrische rolstoel en kom dagelijks zeer veel fysieke beperkingen tegen. Zelfs bij
nieuwbouw wordt er niet steeds gedacht aan maten om met rolstoel binnen te komen. Echter
ook psychische toegankelijkheid is in kerkrade nog iets wat weinig kennis heeft...deze mensen
krijgen als snel een blijvende stempel
In een rolstoel met al die heuvels?
Invalidetoiletten, stenen op de markt en in Eygelshoven, waar je als valide mens al je nek over
breekt. Lift theater voor mindervaliden. Toegang tot restaurants en toiletten in restaurants, zeer
onvriedelijke stad voor mindervaliden.
Je kunt wel hulp krijgen maar er is geen totaaloverzicht
Kijkend naar fysieke praktische mogelijkheden, vind ik dat er meer aandacht gecreeerd mag
worden.
Kyk alleen eens naar de vernieuwde trottoirs in de gemeente in eygelshoven zyn ze
levensgevaarlyk
Maak de hoekplaatsen geschikt voor gehandicapten parkeer plaatsen
Meer openbare toiletten
Men is op weg maar er is nog een lange weg te gaan
Onze tegemoetkoming van het GAK weggenomen
Parkeer beleid
Slecht geregeld met OV, sommige gebouwen niet toegankelijk. Weinig handhaving op
overtreders van gehandicapten P-plaatsen.
Slechte bestrating
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Slechte trottoirs voor rolstoelpatienten en ook ouderen die slecht ter beenzijn
Te veel drempels en te weinig parkeer plekken in de bereikbare ruimtes.
Tegemoet koming WTCG
Tegemoetkoming invaliden stopzetten zonder beklag of bezwaarmogelijkheid
Teveel plekken waar een rolstoel niet kan komen
Troittoirs soms smal/slecht onderhouden en voetpaden in buitengebied niet rolstoelvriendelijk
Veeeeeel te weinig invalidenparkeerplaatsen, in bijzonder in het centrum
Veel bureaucratie, vaak met negatief of te weinig vergoeding
Wmo slecht geregeld.
Ze breken alles af
Zie 7 (2x)
Zie 7.0
Zie alleen al de gevolgen van de participatiewet voor de mensen met een handicap.
Zie hier bovenja, ee
Zie hiervoor

Weet niet (2%)
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3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
70%

(n=280)
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Op vraag "8 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 62% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:























Abdij Rolduck, wandelgebied Ehrenstein en bos.
AUTO'S DIE HALF OP DE STOEP STAAN EN ROLSTOELGEBRUIKERS DE WEG VERSPERREN.
Bakker Curfs
Bepaalde gemeenschapshuizen
Beter handhaven op mensen die hun auto op de stoep parkeren zodat mensen in een rolstoel,
rollator of met kinderwagen moeten uitwijken naar de weg
Bij de nieuwe trap in het centrum
Bij de spoorbrug aan het einde van het wauwelpad. Oversteek randweg.
Bij het gemeente huis, akerstraat ter hoogte van zeeman, ook zijn er te weinig bankautomaten
waar men geld kan pinnen.
Buitenwijken
Centrum en Carboonplein
Centrum/en winkelcentra Eygelshoven en West
De Campus
De diverse stoepen in Heilust en het slechte / verzakte wegdek.
De wijken
Diverse horecagelegenheden in het centrum. Er is geen toilet voor rolstoel
Diverse plekken
Diverse plekken ook buiten het centrum!
Diverse slechte wegen dienen verbetering
Diverse winkels, gebouwen en dergelijke
Er is begonnen met renovatie van straten en stoepen; dit moet zeker doorgaan. Met
kinderwagen/rollator is het op diverse plekken moeilijk en gevaarlijk manouvreren.
Er zijn altijd pelkken te vinden waar iets beter kan
Erenstein
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Gebruik maken van lege terreinen (Hoofdstraat/Oranjestraat) en andere en tuinen voor de
bevolking maken.
Geen idee, maar het zou een mooi plan zijn om dit eens actief te onderzoeken.
Gemeente
Gemeente huis
Gemeentehuis ook 1 dag in de week 's avonds openstellen
Hellingbanen zijn vaak te stijl en hebben ook aan beide zijde geen stang, waar men zich naar
boven kan trekken.
Het gemeentehuis
Horeca (2x)
Horecagelegenheden
In centrum vaak parkerenop de trottoirs
In de samenwerking met sociale werk-voorzienings instellingen.
Ja, bij de politie
Licht eens alle openbare lokaliteiten door met toegang in het algemeen en de toiletten. Bekijk
ook eens de trottoirs zowel in de binnenstad als in de buitenwijken.
Markt is een groot plein met keien
Meer blauw op straat
Meer voorzieningen waar mensen dagbesteding, vrijwilligerswerk of aangepaste arbeid kunnen
verrichten
Mensen met onvoldoende digitale capaciteiten ook meer mogelijkheden bieden
Mucherveld ????
Niet meer op afspraak werken
O.a. winkels en horeca
Ongetwijfeld zullen nog aanpassingen noodzakelijk zijn!
Op de parkeerplaatsen meer gehandicaptenplaatsen aanleggen
Op diverse plekken de hoge trottoirs-hoogte balie Gemeentehuis-Horeca gelegenheden met
moeilijk bereikbare toilettenOpenbaar vervoer.
Openbare toiletten
Ov
Over algemeen de toegankelijkheid voor gehandicapten mensen,en niet alleen die mensen maar
ook ik
Park, wandel gebied Erenstein.
Restaurants, eetgelegenheden ,cafe's ,openbaar vervoer, bioscoop
Soepelere vervoersregeling
Toiletten in de horeca o.a.
Trottoirs (breedtes en op/af)
Veel restaurants en café’s, Kruidvat
Veel trottoirs in de gemeente
Veel trottoirs zijn erg smal, oversteekplaatsen niet steeds met verklikkers
Vervoer zoals de bussen rijden binnen de gemeente, tegen betaling
Voetpaden
Wandelpaden Erenstein en Rolduc zouden rolstoel vriendelijker kunnen worden. In de wijk Holz
zie ik vaker huisvuilcontainers en andere puin midden op de stoel staan. Mensen van de
groenvoorziening parkeren hun pauzehok op of vlak voor een op/afrit van trottoir zodat men het
overzicht van het verkeer nauwelijks kan overzien.
Wat bedoelt u met locaties?
Waubacherveld
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Wegen waar de afvoerputjes zijn dichtgestort met cement...vreselijk, toegangsdeuren zijn op
veel plaatsen te smal, nieuwe ziekenhuis in kerkrade is bv bij bloedafname vrijwel
ontoegankelijk, voetpaden zijn te smal en er staan te vaak vaste of verplaatsbare stromingen,
veel te weinig rolstoelplekken bij RODAhal, theater, sportpark etc er is zoveel op te
noemen...........
Werk en infrastructuur
Zie 7.0
Zie 7.1
Zie boven
Zie vorige antwoord

Toelichting
Nee, de hele
gemeente is
toegankelijk



Ik persoonlijk weet geen locatie die niet toegankelijk is daar ik niet vaak
in het centrum kom door mijn beperking

Ja, namelijk:



Als men moeilijk ter been is, de afstand van de parkeerplaatsen voor
invalide erg ver.
De meeste openbare gebouwen hebben ook geen invalide-toilet.
Het is toch van de zotte (en wel in het kwadraat) dat er na een bepaald
tijdstip niemand meer aanwezig is op het politiebureau en men naar een
telefoonnummer wordt doorverwezen
Meer toezicht op het scheuren van scootmobielen, die denken dat ze
alleen op de wereld zijn.





Weet niet







Geen zicht op in deze.
Ofschoon 67, toch nog dusdanig mobiel dat ik hiermee geen ervaring
mee heb en dus ook nog geen beperkingen in deze weet te benoemen.
Rare vraag,gaat het nu om werken bij de gemeente of het bezoeken van
gemeentelijke gebouwen ???
Zie antwoord vraag 7
Zie eerdere toelichting
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Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, dat is het ideaal van MEE. MEE
is een organisatie die mensen met een beperking ondersteund.

4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen is mogelijk’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 9 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 73% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens




Dit weet ik uit eigen ervaring maar je moet er wel wat moeite voor doen
Ik ben werknemer bij op de bies, iedere dag zie ik wat mensen met een
verstandelijke en of lichamelijke beperking nog wel kunnen en ook doen. Dit is voor
hun van groot belang zo krijgen ze het gevoel erbij te horen, het geeft hun veel
eigenwaarde. Of het nu om oud papier ophalen is of gras maaien. Dit moet naar
mijn inziens niet alleen op het park mogelijk zijn maar ook in de samenleving.

Mee eens



En dan het liefst zonder dat ze bijv fietsers, voetgangers en automobilisten in
gevaar brengen
Indien deze er niet is hiermee direct starten.
MEE kon niets voor mijn zoon betekenen omdat hij geen PGB had.
SCOOR in Heerlen is beter voor de jeugd.
Onder mensen met een beperking vallen ook mensen die niet weten dat je
ondersteunt met een t schrijft. Maar gelukkig zijn er journalisten die dat wel weten.
ppffff .. gelukkig :-)
Vraag blijft wat is in deze context volwaardig
Zeker mogelijk echter moeten we ook niet uit het oog verliezen dat er ook
beperkingen zijn die dermate groot zijn dat het beter voor de maatschappij is om
sommige individuen niet volledig te laten participeren.
Zorg dat je met alles rekening houd en je er volledig voor gaat
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Neutraal





Mee
oneens









Zeer mee
oneens



Doordat ik net gerevalideerd heb in Ciro Horn voor mijn longen ben ik
geconfronteerd met mensen die echt niet meer mee kunnen doen aan de
samenleving, daar kan ook de overheid niks méér voor betekenen dan hun
financiële zorgen wegnemen, dat zou al betekenisvol voor deze zieke mensen zijn.
Hun wereld is echt piepklein geworden.... :(
Ook mensen die niet tot de herkenbare groep met een beperking horen moeten
omgaan met beperkingen, dat kan van alles zijn zoals bijvoorbeeld armoede,
eenzaamheid. Nogmaals, ik ben van mening dat in ons land veel aandacht voor
mensen met een herkenbare beperking is.
Als mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen hebben ze toch geen
beperking.
De uitingen 'met een beperking' en 'volwaardig meedoen' zijn een tegenspraak in
termen. In plaats van volwaardig (gerelateerd aan wát overigens) zou men beter
kunnen spreken van 'waardevol' of 'zinvol', of 'met inachtneming van de beperking
zo volwaardig mogelijk'. Een samenleving waarin mensen met een beperking op een
waardevolle en zinvolle manier kunnen meedoen is zeer zeker mogelijk.
Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
'mogelijk'? Nee: dat is een MUST!
Het is onmogelijk overal en voor iedereen volwaardig mee te kunnen doen .voor de
persoon moeten er dan overal alternatieven voor te vinden zijn en die zijn kostbaar
Met name bij mensen met een psychische beperking is die beperking voor elk
individu anders. Hoe moet je dat aanpakken zonder inbreuk op de privacywet?
Volwaardig meedoen heeft in zich, dat mensen met een beperking op ieder nivo
kunnen meedoen. Had u de vraag geformuleerd "volwaardig meedoen, rekening
houdend met de aard van de beperking", dan was de vraag correcter geweest.
De meeste mensen met handicap lopen de activiteiten die de gemeente heeft
gepland mis. mensen maken misbruik van budgetten en verleende hulpmiddelen
worden verstrekt zoals scootmobielen deze staan vaak in de garage en worden niet
gebruikt. zelf heb ik nog nooit een uitnodiging voor een activiteit gehad, zoals bijv.
voor de mantelzorgers of voor chronisch zieken, terwijl ik al 30 jaar chronisch ziek
ben! heb me dus maar mijn eigen zinvolle wereld geceërt.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Kerkrade
Toegankelijkheid
11 oktober 2018 tot 22 oktober 2018
292
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
3 minuten en 57 seconden
23 oktober 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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