
Hoe toegankelijk is jouw gemeente? 
Kom je er met de rolstoel in?

woensdag 17 november   |  14.00 - 16.00 uur

De Molenberg  |  Molenberg 11, Delfzijl

zaV e
zorg en aandacht voor iedereen

Is jouw gemeente toegankelijk, als je een beperking hebt? 

Winkels, musea, restaurants, trottoirs, de dijk, de wc en de lift? 

Daarover willen wij het graag met jou hebben. Sinds kort is de 

eerste Werkgroep Toegankelijkheid in Eemsdelta gestart. 

Natuurlijk stellen wij ons graag aan jou voor.

We horen graag waar jij verbeterpunten ziet. Op het gebied van 

de toegankelijkheid in jouw gemeente. Gelukkig mag er ook aan-

dacht zijn voor wat er al beter gaat. Hopelijk ontstaat er een goed 

gesprek. En kunnen wij elkaar met z'n allen inspireren. Wij nodigen 

daarom veel betrokkenen uit, ook raadsleden uit Eemsdelta.

Ons motto: 'Door goed naar elkaar te 

luisteren en met elkaar praten, 

kom je vaak een heel eind'.

Annemarie

Femmie
Sjoerd

Iedereen met belangstelling is welkom!

Het is gratis en de koffie, thee en cake staan klaar.

Kom jij ook? 

Meld je dan aan via themamiddagen@zavie.nl of 

050 571 3999  |  06 174 174 58
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Programma

Y Welkom door Carin van de Wal. Carin werkt bij 

Zorgbelang Groningen en is lid van de werkgroep 

Toegankelijk Groningen.nl

Y Dirkje Tuik is lid van de Werkgroep Toegankelijkheid 

Eemsdelta. Zij stelt de Werkgroep voor. En vertelt 

'wat er bereikt is'. Maar ook 'wat wij nog willen'. Zij zoekt 

vrijwilligers voor de website van Toegankelijk Groningen 2.0 

en de Werkgroep. Zij is vooral zeer benieuwd naar jouw 

ervaringen met toegankelijkheid!

Y Paulien Bats heeft MS. Ze vertelt over wat toegankelijkheid 

voor mensen met MS betekent. Ook brengt zij een zelf ont-

wikkelde 'toolkit' mee. Zodat jij het echt zoals Paulien beleeft.

Y Pauze

Y VN- ambassadeur Jeroen Veldheer werkt samen met jou én 

gemeentes aan 'inclusie', oftewel toegankelijkheid – in de 

breedste zin van het woord. Vijf jaar geleden is het in een 

VN-verdrag plechtig afgesproken: We gaan zorgen voor 

gelijke kansen voor iedereen met een handicap. Hoe staan 

we er voor? En hoe gaan we verder?

Y Discussie: Toegankelijkheid in jouw gemeente? Aan de hand 

van 'stellingen' praten we er in groepjes over.

Y Samenvatting en afsluiting

zaVie wil verbinden. En horen wat er speelt in de samenleving. Wij willen dat iedereen met ziekte, 

hoge leeftijd of een beperking een mooi, bevredigend leven kan leiden. Jij ook?  www.zavie.nl
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