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Zet in op bewustwording.

Dit is de basis voor het creëren van een toegankelijke stad, namelijk begrip en inzicht
bereiken bij alle inwoners en instanties in Zwolle. Praktische kennis en ervaring zijn hierbij
de kernbegrippen. De komende jaren moet er daarom aandacht zijn voor bewustwording
over toegankelijkheid, zowel intern bij bestuurders en ambtenaren, als extern bij bedrijven en
burgers.
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Er zijn veel regelingen en voorzieningen in Zwolle waar mensen met een beperking gebruik
van kunnen maken. Door beter geïnformeerd te zijn kunnen mensen met een beperking
beter opkomen voor zichzelf: waar kan ik terecht en waar heb ik recht op. Het is belangrijk
dat er meer aandacht wordt besteed aan informatieverstrekking. Een comeback van het
Wmo-magazine ’Meedoen’ van de gemeente Zwolle lijkt daarbij een goede optie.

Realiseer een stimuleringsfonds.

In een historische stad als Zwolle is het soms kostbaar om de toegankelijkheid van gebouwen
te verbeteren. In navolging van gemeenten als Breda, Maastricht en Nijmegen zal Zwolle een
stimuleringsfonds moeten oprichten om deze aanpassingen te ondersteunen.
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Maak ruimte voor experiment.
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Integreer toegankelijkheid in het beleid.
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Reserveer geld voor toegankelijkheid.

Geef het goede voorbeeld.

Zorg ervoor dat alle openbare gebouwen van de gemeente toegankelijk zijn en de
voorzieningen bruikbaar. Dit betekent in de praktijk dat onder andere de scholen,
wijkgebouwen, musea en de openbare invalidentoiletten moeten worden geschouwd en waar
nodig worden aangepast.

Verbeter de informatie over toegankelijkheid.

Verstrek bij het verlenen van vergunningen specifieke informatie over hoe de toegankelijkheid
geoptimaliseerd kan worden. Denk hierbij aan festival-, terras- en bouwvergunningen.

Gebruik de kennis van ervaringsdeskundigen.

Door ervaringsdeskundigen te betrekken bij iedere fase van beleidsontwikkeling en uitvoering
krijg je niet alleen een toegankelijk resultaat, het levert ook praktische kennis op en er
ontstaat directe bewustwording. Om deze expertise ook bij meer complexe vraagstukken
in te kunnen zetten is er behoefte aan professionaliteit. Dit kan bereikt worden wanneer
de gemeente gaat investeren in de scholing van ervaringsdeskundigen op het gebied van
toegankelijkheid en beleidsparticipatie.

Verbeter de informatie over voorzieningen en regelingen
voor mensen met een beperking.

Om een toegankelijke stad te realiseren is actie en creativiteit nodig. Dit betekent dat er
ruimte moet zijn om te experimenteren en nieuwe methodes en ideeën te testen. Meer
flexibiliteit in regels en wetgeving is hiervoor nodig.

Toegankelijkheid kan vergeleken worden met een thema als duurzaamheid, het staat niet
los van andere thema’s het is met de verschillende domeinen verweven en dient ook zo te
worden beschouwd. Zorg per domein voor bewakers van het thema toegankelijkheid, de
stadsergonoom kan hierbij overkoepelend het thema toegankelijkheid waarborgen.

Geef toegankelijkheid een boost, om de implementatie van het VN-verdrag goed door
te voeren dient er geïnvesteerd te worden in toegankelijkheid. Hier is de komende jaren
structureel geld voor nodig.
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