Aan het college van Hengelo
Hengelo, 2 oktober 2020

Betreft:

Voorlichting door mensen met een lichamelijke beperking

Geacht College,
Tijdens een werkbezoek in buurgemeente Tubbergen werd onze fractie alert op een waardevol initiatief.
Door een zelfsturende groep van vrijwilligers met een lichamelijke beperking werden op basisscholen
interactieve voorlichtingsochtenden gegeven. De groep laat kinderen ervaren hoe het is om in een
rolstoel te zitten of om blind te zijn. Ze gaan met de kinderen open in gesprek en creëren op deze
laagdrempelige manier bewustwording en begrip voor mensen met een lichamelijke beperking.
Gemeente Tubbergen faciliteert de overleg-ochtenden van de vrijwilligersgroep en stelt gereedschap ter
beschikking zoals blinde geleide stokken, brillen en afgekeurde rolstoelen. Verder verzorgt de gemeente
vanuit de afdeling communicatie de nodige zichtbaarheid voor dit initiatief.
Het college onderschrijft in het actieplan toegankelijkheid het belang van bewustwoording: “Een proces
waar doorlopend op moet worden ingezet. Hiermee staat of valt het slagen van het onderwerp
toegankelijkheid.”
ChristenUnie Hengelo heeft volgende vragen:
1. Is het college ervan op de hoogte dat er jaren terug een vergelijkbaar initiatief in Gemeente
Hengelo werd aangeboden? Zo ja, met welke reden is ermee gestopt?
2. Heeft het college zicht op initiatieven zoals deze in Twentse buurgemeenten?
3. Zo ja, hoe denkt het college over dit soort initiatieven en de rol van het college erin?
4. Is het college het met ChristenUnie eens dat naast de bewustwording vanuit het programma
‘Lang zult u wonen’ nog actiever op bewustwording moet worden ingezet?
5. Is het college bereid om met Stichting Gehandicaptenraad Hengelo (SGH) in gesprek te gaan om
een dergelijk initiatief ook voor Hengelose basisschoolleerlingen mogelijk te maken?
6. Is het college bereid om een dergelijk initiatief te faciliteren, denk bijvoorbeeld aan het
beschikbaar stellen van materiaal of de incidentele begeleiding door WMO consulenten?
Wij kijken uit naar uw beantwoording. Gelet op de behandeling van de beleidsbegroting 2021-24 op 4
november a.s. ontvangen wij uw antwoord graag voor die datum.
Met vriendelijke groeten,
Susanne van den Beukel
Fractievoorzitter ChristenUnie Hengelo

