
Inbreng belangengroepen  

 

 

Ontmoetingsplek Bij wies (en kiemuur)  

1 financiële toegankelijkheid: voor deelname is er geen aanmelding en ook geen indicatie nodig, en 

men hoeft niet te betalen om deel te nemen, hierdoor blijft de toegang laagdrempelig naar de 

persoon toe. 

2 sociale toegankelijkheid: dit is een belangrijke voorwaarde om mee te doen met de laagdrempelige 

toegang voor de ontmoetingsplek en daarbij de acceptatie en bejegening van mensen die psychisch 

belast zijn. Dat we richten op het gastvrij maken van de samenleving, verbinding en ruimte maken 

voor ‘de vreemde ander’. Een omgeving creëren waarin een gevoel van eigenwaarde wordt gevoed. 

Het niet benoemen van het ‘anders zijn’ en het niet erover hebben , brengt de groep niet uit de 

marge, maar belangrijk dat er ruimte is om zich te laten zien en dat we open staan om elkaar te 

ontmoeten en elkaar beter leren kennen en dat we meer begrip hebben voor elkaar. 

 

 

Cliëntenraad Sterk Huis 

De speerpunten die voor ons verbeterd zouden moeten worden, zijn: 

- Een grotere rol voor Sterk Huis in de samenwerking met 't Loket. 

- De wachtlijsten. 

- Het R.G.I. 

 

 

Clientenraad Thebe Elisabeth 

Algemeen: 

3.1.1 

Dementievriendelijke gemeente 

Omgaan met mensen met een beperking m.n. In het verkeer 

 

3.1.2.  

Fysieke toegankelijkheid m.n. Voor rolstoelgebruikers 

 

3.1.4.  

Sociaal culturele participatie voor mensen met een beperking 

 

W.M.O. :  

3.2.2. 

Busverbindingen algemeen voor mensen met een beperking 

 

 

Dorpscollectief Riel. 

• De Leybron. 

De Leybron is het sociaal centrale punt in onze dorpsgemeenschap, waar vele verenigingen hun thuis 

hebben. 

Wil je als gemeente ervoor zorgen dat de verenigingen zich hier ook "thuis" voelen dan  moet je naar 

onze mening, als vereniging geen zaal huur hoeven  te betalen.  

Het thuisgevoel moet ingesloten worden in de subsidie aan de Leybron. 

De Rielse verenigingen betalen dan geen zaalhuur, zij betalen wel hun kop koffie/thee/drankjes  en 

andere versnaperingen. 

Zo maak je het aantrekkelijker voor de  verenigingen om van de Leybron gebruik te maken waardoor 

de bezettingsgraad zal toenemen.  



Zodoende zal de Leybron ook meer uitstraling krijgen als centraal ontmoetingscentrum en door het 

gebruik van consumpties generen ze op deze manier meer inkomsten. 

Wil je dat ook de jeugd van Riel (12-18 jr) meer gebruik gaat maken van ons gemeenschapshuis , dan 

zul je voor deze groep  een extra ruimte moeten scheppen in de vorm van een jeugdhonk.  

Dan heeft ook deze groep de weg naar de Leybron al gevonden. 

 

• Wandelpad langs de Leij. 

In ons dorp hebben we een prachtig wandelpad langs de Leij , wat mooi is aangelegd.  

Vanuit dit pad is ook een oversteek naar de Regte Hei mogelijk. 

Jammer alleen is dat dit pad door een ijzeren draaicarrousel niet toegankelijk is voor rolstoel 

gebruikers. Een klacht die we ook op ons wekelijks spreekuur gehad hebben. 

Dit is vrij gemakkelijk op te lossen door de carrousel te verwijderen en een ander obstakel  te 

plaatsen, zodat rolstoelen er door heen kunnen gaan en het voor (brom) fietsers weer niet te 

uitnodigend wordt. 

 

 

Kinderopvang Humanitas 

- Minima kinderen laten deelnemen in de kinderopvang, heel goed voor hun ontwikkeling. 

- Organiseren Summerschool voor kinderen met een ontwikkelachterstand 

- Eenzaamheid: kunnen we met BSO kinderen mensen bezoeken, voorlezen bij ouderen etc. 

- Vinden van het zorgloket: deuren openstellen dat het zorgloket ook af en toe bij ons in huis 

is… 

- Zijn er jonge gehandicapten kinderen in Goirle die met een zorgbudget gebruik kunnen 

maken van de reguliere opvang? 

- Mensen met schulden/armoede bestrijding: Goirle breed een recycle Sint beurs organiseren 

zodat mensen met een beperkt budget wel Sint cadeautjes kunnen halen. Dit kan bij ons 

georganiseerd worden.  

- Een keer koken door de BSO voor mensen met een beperkt budget.  

 

 

KVG 

1. Financiële toegankelijkheid 

- Meerdere doelgroepen 

Opmerking: Wat wij hier missen zijn volwassenen met een financiële beperking of achterstand. Voor 

kinderen zijn er allerlei regelingen, maar niet voor volwassenen. Voorheen was er een meedoen 

regeling. Deze bestaat niet meer, maar zou weer aangeboden kunnen worden.  

Als de gemeente een vereniging wil subsidiëren rond het opvangen van mensen met een beperking is 

er dan ook subsidie mogelijk voor het financieel steunen van verenigingen om armlastigen mee te 

kunnen laten doen? 

 

2. Fysieke veiligheid 

- Gebouwenbeheerplan 

 

3. Bewustwording 

- Subsidies en aanbestedingen 

Opmerking: Als het om inclusie gaat, is het belangrijk dat de gemeente investeert in het Jan van 

Besouw (en de wijkcentra in Goirle en Riel). Het Jan van Besouw is het kloppende hart van Goirle. Tal 

van verenigingen hebben er hun thuisbasis. Als de tarieven van Jan van Besouw dankzij subsidie van 

de gemeente laag kunnen blijven, dan kunnen de verenigingen ook lage tarieven vragen voor hun 

activiteiten en kan een sociaaleconomisch brede laag van de bevolking in het verenigingsleven 

participeren. De toegankelijkheid en brandveiligheid van het Jan van Besouw voor minder validen 

behoeft wel extra aandacht. 



 

4. Bewustwording 

- Omgaan met mensen met een beperking  

Lange wachttijden  

 

5. Beleidsvorming 

- Terugkoppeling naar adviesraden 

 

Toevoeging 

Een punt dat in ons aandachtsgebied ligt, is ondersteuning in enige vorm van vrouwelijke 

statushouders en (arbeids-)immigranten met een niet-westerse achtergrond. Ontwikkeling van deze 

vrouwen heeft vaak een zeer positieve invloed op de ontwikkeling van het hele gezin.  

 

 

Platform belangenbehartiging cliënten jeugdzorg regio HvB 

• Digitalisering: voor een grote doelgroep is de digitale samenleving vaak echt een probleem, 

er zijn veel digitale drempels. Denk aan [http://www.wehelpen.nl%20]www.wehelpen.nl 

voorheen fysieke dienst waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht werd, nu echter digitaal. 

Ander voorbeeld: de website van gemeente Goirle is niet toegankelijk voor ouderen en met 

mensen met een verstandelijke beperking 

• Een specifieke doelgroep valt tussen wal en schip.  Het gaat het om klanten met GGZ 

problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking. Op grond van hun IQ verwijst 

het CIZ de klant naar de WMO. De WMO vindt deze klant echter te ‘zwaar’ (ingewikkelde 

problematiek) en de financiering van de WMO is hier niet op ingericht. Het is dan moeilijk om 

passende hulp voor deze mensen te zoeken omdat de financieringsvorm van de klant 

moeilijk te regelen. 

• We spreken met mensen, in plaats van over mensen.  

• Passend Onderwijs, zorg voor goede communicatie naar de ouders toe, geef scholing 

aan de leerkrachten betreffende de route van Passend Onderwijs (onkunde van de zorg) . Lef 

om te investeren in goed Passend Onderwijs. 

• Lef van de Politiek om het systeem resultaatgericht te maken en minder volgens regels te 

werken, maak gebruik van ervaringsdeskundigen 

• Problematiek 18-/18+ voor mensen met autisme en LVB ondervinden nog steeds problemen, 

zorg voor een geode aanpak vanaf 16 jaar en blijf deze mensen ondersteunen na hun 18e 

jaar. 

• Altijd maatwerk leveren, lef om buiten de kaders en protocollen te denken. Maatwerk levert 

efficiënte op en minder kosten voor de zorg. 

 

 

Platform Gehandicapten Goirle/Riel 

Vooraf: 

1. De in het stuk gebruikte terminologie wordt niet consequent gehanteerd. In een index zou 

duidelijk aangegeven moeten worden wat onder de hanteerde termen verstaan wordt. 

Bijvoorbeeld: de term “mensen met een beperking” wordt op diverse plaatsen en soms zelf 

in dezelfde alinea voor verschillende situaties gebruikt. Aan leesbaarheid en duidelijkheid 

ontbreekt het dan.  

De gebruikte term toegankelijkheid dient te verwijzen naar bereikbaarheid, fysieke toegankelijkheid 

en bruikbaarheid. 

De zinsvolgorde is soms niet logisch. Bijvoorbeeld: pagina 17 WMO vervoer: aanpassingen 

vervoersmiddelen: volgorde van de 2 zinnen dient omgekeerd te worden. 

2. Op diverse plaatsen wordt gesteld dat ons Platform een bepaalde mening geuit of oordeel 

geveld heeft. Dat is niet conform de waarheid maar kan verklaard worden door het feit dat 



diverse personen met ons gesproken hebben en ieder wellicht zijn/haar eigen interpretatie 

aan die gesprekken heeft gegeven, uiteraard met de beste bedoelingen. Bijvoorbeeld: pagina 

10 onder Vervoersvoorzieningen: Onvrede zou volgens ons Platform verholpen zijn. Dit is 

niet juist. De mate van onvrede is afgenomen maar geenszins “verholpen”. 

3. Wij realiseren ons dat het tot stand brengen van een inclusie agenda veel werk en kruim met 

zich meebrengt en dat diverse stellingen samengevoegd zijn. (Dat zal ook de oorzaak zijn van 

het niet geheel consistent en soms dubbel vermelden van zaken.) Daar dient dan nog wel 

een algehele toetsing en correctie op plaats te vinden wil het tot een definitieve duidelijke 

tekst kunnen komen. 

4. Wij waarderen het dat wij actief betrokken worden bij het denken over en opstellen van de 

aangepaste inclusie agenda van de gemeente Goirle. Ook willen wij onze waardering 

uitspreken voor het goede contact dat we hebben met de Participatieraad. 

 

De door ons met de meeste prioriteit voorgestelde verbeterpunten zijn, gelet op de al bestaande 

aandachtspunten met name bij de Participatieraad en KBO, de volgende: 

 

3.1.2 Fysieke toegankelijkheid:  

Het Platform besteedt bij de toetsing daarvan ook zoveel mogelijk aandacht aan de belangen van 

andere personen dan louter en alleen haar achterban. Bij de uitvoering van werkzaamheden dient 

niet achteraf maar tijdens het bouwproces controle op de naleving van de gemaakte afspraken en de 

te hanteren voorschriften te gebeuren. Dus extra aandacht voor: controle en handhaving.  

 

3.1.2. Toegankelijkheid van gebouwen en Nieuwbouw, verbouw en renovatie:  

Deze punten dienen samengevat te worden tot één verbeterpunt. Overleg met ons Platform heeft bij 

herinrichtingen van de openbare ruimtes niet altijd plaats. Groot punt is bijvoorbeeld de aanleg van 

de kruising Dorpsstraat/Tilburgseweg: Hoe kunnen daar voetgangers en fietsers veilig de Dorpstraat 

in en uit nog wel via en in een onoverzichtelijke bocht in de weg? Er is geen enkel overzicht. ( Zijdens 

de gemeente is naar buiten geventileerd dat die herinrichting met ons Platform overlegd en 

besproken zou zijn. Dat is geheel buiten de waarheid!!). 

 

3.2.2. WMO Vervoer: 

Busverbinding: Het Platform heeft haar zorg geuit over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

van de Hovel en de Baroniebaan. Overleg over de door de busonderneming te rijden routes en de 

uitvoering van de plaatsen van de haltes dient vóór het uitvoeren van reconstructies te worden 

gevoerd en niet tijdens of daarna zodat er dan geen alternatief meer gecreëerd kan worden. 

Voorbeeld: De nieuwe bushalte in De Hellen is veel te steil voor rolstoelgebruikers. 

 

3.2.3. WMO Mantelzorg: 

Een hoofdstuk over wat onder mantelzorg wordt verstaan, wie als mantelzorgers worden geschouwd 

en met name ook de financiële positie van de mantelzorgers ontbreekt. Dat zou een verbeterpunt 

moeten zijn en niet alleen het mantelzorgcompliment. 

 

3.3.1. Gespecialiseerde ondersteuning 

’t Loket dient toch ook als vraagbaak voor ondersteuning voor mensen met een beperking? Die 

functie wordt nergens genoemd. Taak en functioneren van ’t Loket dienen meegenomen te worden 

als verbeterpunt. 

 

 

 

 

 

 



Platform Minima  

Eén van de speerpunten van het Platform Minima is het bevorderen van de totstandkoming van een 

Meedoenregeling voor volwassenen. Naar onze mening is er geen beter kader te bedenken om dit 

speerpunt in te brengen dan de Inclusieagenda. De gemeente wil immers graag dat iedereen kan 

meedoen in onze samenleving! 

Verder wil ik graag bepleiten om het, in het bestuursakkoord 2018-2022 vermelde actiepunt 

‘innovatieve aanpak van de schuldhulpverlening’ ook toe te voegen aan de Inclusieagenda en er hoge 

prioriteit aan te geven. Dit is ook een nieuw punt, want het moet immers gaan om veel meer dan het 

volgen van de, in de stukken genoemde pilot Vroegsignalering en het preventieplan 

Schulddienstverlening 2018-2021. 

 

 

SeniorenbelangenRiel 

 

 
 

 

 

 

 



Steunpunt  Aangepast Sporten  

1. Vindbaarheid van informatie 

2. Overzicht WMO-aanbod 

3. Financiële toegankelijkheid 

4. Inzet bij vrijwilligerswerk van mensen met een beperking 

5. Deelname aan het verkeer mogelijk maken 

 

 

Jongerenwerk/ Stichting Jong 

•Bewustwording in het onderwijs, op alle punten 

•Sociale toegankelijkheid ; met name eenzaamheid jongeren 

•Financiële toegankelijkheid, met name het punt meerdere doelgroepen. De thema's 

vroegsignalering, prventieplan schuldhulpverlening en week van het geld zijn voor onze doelgroep 

zeker van belang maar staan hierbij om te volgen 

•Gespecialiseerde ondersteuning, alle punten 

•Toeleiding jongeren naar werk  

 

 

Belangen groep Lokaal FNV Sociaal Beleid 

3.1.2  

Fysieke, sociale en financiële toegankelijkheid: meer overleg met diverse betrokken lokale partijen  

[ouderen  en kwetsbare groepen] en toegankelijkheid duidelijk opnemen voor alle inwoners in 

Woonbeleid  van Gemeente Goirle. Hierbij beleid maken op controle en uitvoering door Gemeente 

Goirle. [ Zie openbare toiletten in Goirle] 

3.1.4 

Participatie via subsidies [uitvoering afspraken en daarna af rekenen]. Projecten ontwikkelen, 

initiatief door Gemeente Goirle, met de diverse maatschappelijke partijen om inwoners te stimuleren 

deel te nemen. Mede op uitvoeringsagenda van  Back to Basics 2.0 

3.1.5 

Geef  meer aandacht aan het Gebouwenbeheer plan.  

3.2.2 

Openbaar vervoer is op vele plaatsen / wijken niet toegankelijk voor vele inwoners. Betere 

mogelijkheden op korte termijn ontwikkelen. Veel inwoners zijn nu aangewezen op Taxi vervoer om 

deel te kunnen nemen aan activiteiten. 

3.3.1 

De toeleiding jongeren naar werk moet sneller en beter. Actievere taak van Gemeente Goirle om 

samen met onderwijs,  bedrijfsleven en vakbonden stage plaatsen te creëren en te begeleiden naar 

een werkzame situatie. 

3.4.1 

Goirle mag actiever worden om mensen die de inclusie nodig hebben om die ook in dienst te nemen. 

Een correcte voorbeeld functie zou zeer preventief kunnen werken in onze arbeidsmarkt.  En actief 

zijn geldt dan zeker binnen de Diamantgroep en Regionaal werkbedrijf en samen met de 

klantmanagers Werk en Inkomen. 

 

 

Werkgroep Opvang Statushouders  

• Communicatie en informatie  

• Laaggeletterdheid  

• Sociale en financiële toegankelijkheid  

• Toegankelijkheid (kinderopvang e.d.)  

• Verkeer en fietsles 

 



KBO Goirle 

KBO levert een algemene inbreng: alles wat goed is voor de achterban van KBO, voor de ouderen,  

wordt omarmd. 

 

 

Stichting Sociaal Culturele Centra Goirle 

Openbaar vervoer 

Aanpassing vervoersmiddelen 


