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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen CU 3134771  3 november 2020 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Onlangs heeft uw fractie per brief (d.d. 02-10-20202) een aantal vragen gesteld over Voorlichting 
door mensen met een handicap. We zullen de vragen die hierover door u zijn gesteld onderstaand 

puntsgewijs beantwoorden. 
 

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? 

 
Het college is hiermee bekend. Het klopt dat er een vergelijkbaar initiatief werd aangeboden. Het 

betrof een rolstoelhindernisbaan en een blindgeleidebaan. Dit werd op zowel basisscholen als in het 
stadhuis aangeboden aan leerlingen van de basisschool. Het doel hiervan was om bewustwording 

te creëren met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen door mensen met een handicap. Deze 
activiteiten werden echter niet aangeboden door de gemeente Hengelo, maar door de Stichting 

Gehandicaptenraad Hengelo (SGH). De SGH maakte hiervoor gebruik van vrijwilligers. De 
vrijwilligers verzorgden het vervoer van de materialen en verzorgden de benodigde ondersteuning 

van leerlingen bij de verschillende onderdelen.  
 

Uit contact met de SGH blijken er twee redenen te zijn waarom hiermee gestopt is: 
a. In eerdere jaren waren er meerdere vrijwilligers lokaal actief. Vanuit verschillende 

landelijke verenigingen (vereniging voor reumapatiënten, vereniging voor patiënten met 
een dwarslaesie, etc) werd er ook door hun vrijwilligers ondersteuning geboden aan het 

initiatief van de SGH. Het aantal vrijwilligers is in de jaren teruggelopen. Daarnaast richten 
de vrijwilligers zich steeds meer op hun eigen specifieke achterban.  

b. Een tweede reden die de SGH aangeeft is een teruggang in de beschikbare middelen. Voor 
uitvoering van het initiatief werden bijvoorbeeld ook middelen ingezet om onkosten van de 

vrijwilligers te vergoeden.  
 

Kortom, de combinatie van minder vrijwilligers en teruggang in beschikbare middelen hebben 
gemaakt dat het project van de SGH uiteindelijk is gestopt. 

 
Heeft het college zicht op initiatieven zoals deze in Twentse buurgemeenten? 

Zo ja, hoe denkt het college over dit soort initiatieven en de rol van het college erin? 
 

Het college is zich er van bewust dat er veel verschillende initiatieven zijn op het gebied van 
toegankelijkheid, zowel binnen de eigen gemeente, als in de regio en landelijk. Als we initiatieven 

tegenkomen die een meerwaarde kunnen hebben, dan wordt zeker onderzocht of ze toepasbaar 
zijn voor de Hengelose situatie.  
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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? 

 
Het college is het er mee eens dat bewustwording met betrekking tot toegankelijkheid van belang 

of zelfs essentieel is. Daarom zijn er al meerdere acties ondernomen en wordt er gekeken wat er in 
de toekomst kan worden gedaan. Zo zijn er onlangs praatplaatjes geplaatst bij verschillende 

objecten (beelden op het stationsplein, de beren op de markt en de Lambertusbasiliek) binnen 
Hengelo en  worden er volgend jaar bewegwijzeringsbordjes geplaats naar het invalidentoilet. Dit 

laatst ook in afstemming SGH. Daarnaast wordt er op 19 november een landelijk congres 
georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij dit congres 

treedt de gemeente Hengelo op als gastheer en krijgt Hengelo als voorbeeldgemeente de 
mogelijkheid om toe te lichten over wat er is gedaan op het gebied van toegankelijkheid en haar 

kennis hierover te delen met andere gemeenten. Tevens is het goed te benoemen dat momenteel 
de nieuwe nulmeting wordt uitgevoerd, zoals ook eerder aangegeven in de politieke markt over het 

actieplan Toegankelijkheid. De suggestie vanuit de raad om deze door leerlingen van het ROC 
Twente te laten doen is overgenomen. De leerlingen zijn gestart met de basisscholen in Hengelo. 

Eén van de gedachten hierbij is dat hierdoor ook wordt bijgedragen aan bewustwording op 
basisscholen.  

 
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? 

 
Deze bereidheid is er zeker. Wellicht ten overvloede, maar er vindt structureel overleg plaats  

tussen SGH en de gemeente Hengelo. Deze gesprekken verlopen naar tevredenheid van beide 
kanten. SGH treedt hierbij op als volwaardig partner en fungeert tevens als klankbordgroep voor 

de gemeente Hengelo wanneer het onderwerpen over toegankelijkheid betreft. 
 

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? 

 
Het beperkte middelenkader van het Actieplan toegankelijkheid en de financiële druk binnen het 

sociaal domein maakt dat we niet de armslag hebben om WMO-consultenten extra taken uit te 
laten voeren op dit vlak. Het overleg in de politieke markt over het Actieplan Toegankelijkheid 

heeft ertoe geleid dat het actualiseren van de nulmeting prioriteit heeft gekregen. Hier wordt 
momenteel vorm aan gegeven vanuit het bestaande middelenkader. 

 
Bewustwording is natuurlijk wel een belangrijk onderwerp. Wij zijn en blijven ook met de SGH 

hierover  in gesprek. Ook willen we bespreken wat de SGH nodig zou hebben om een vergelijkbaar 
initiatief weer vorm te geven. De SGH beschikt nog over de materialen om een hindernisbaan voor 

rolstoelen of een blindegeleideparcour vorm te geen. Daarnaast betrekken we de resultaten van de 
nulmeting om te bepalen wat nodig is om het onderwerp toegankelijkheid binnen de Hengelo hoog 

op de agenda te houden en na te gaan welke acties hiervoor ingezet moeten worden.  
 

We gaan er van uit dat uw vragen hiermee afdoende zijn beantwoord. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


