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Ambitie 
Iedere inwoner wil volwaardig meedoen in onze samenleving. Maar onze 
samenleving kent drempels die dit moeilijk maken. Met de opgave Winterswijk 
Drempelvrij wil de gemeente deze drempels zoveel mogelijk weghalen.  
Relevante documenten: 

 VN- verdrag Handicap; 
 Inclusie-agenda 1.0; 
 Inclusie-agenda 2.0 . 

Doelstellingen 
Iedereen kan zichzelf zijn in onze gemeente; we dragen actief uit dat Winterswijk 
regenbooggemeente is 
Activiteiten 
We dragen uit dat we regenbooggemeente zijn door samenwerking in de regio in een 
programma gericht op bewustwording, dialoog en veiligheid 
Wethouder: Schepers-Janssen 
De klankbordgroep Regenbooggemeente gaat  in de gemeente Winterswijk en Oost 
Gelre allerlei activiteiten organiseren.  De thema's waaraan de klankbordgroep werkt 
zijn: Zichtbaarheid en normalisatie; Educatie en bewustwording en Borging en 
veiligheid. In 2023 organiseert de klankbordgroep ook weer een feestelijke 
Achterhoek Pridemaand.  
 
Kwaliteit (toelichting) 
De klankbordgroep kan haar doelen bereiken.   
  
 
Tijd (toelichting) 
Activiteiten lopen door het jaar heen.  
 
Geld (toelichting) 
Voor deze activiteit is € 10.000 gereserveerd. 
 
Doelstellingen 
We geven de verbinding met cultuur en sport een plek in de opgave 
Activiteiten 
We verbeteren de toegang tot sport en cultuur voor onze doelgroepen 
Wethouder: Schepers-Janssen 
Binnen de opgave Winterswijk Drempelvrij worden de toegang tot sport en cultuur 
twee nieuwe thema's waar we ons mee bezig gaan houden.  
 
Kwaliteit (toelichting) 
Verbeteren van voorzieningen met name daar waar zij nu beperkingen opleveren. 
 
Tijd (toelichting) 
Uitvoering vindt plaats in het gehele jaar 2023. 
 
Geld (toelichting) 
Afhankelijk van aard en soort oplossingen worden middelen vrijgemaakt of 
aangevraagd. 
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Doelstellingen 
We zorgen samen met betrokken inwoners dat de inclusie-agenda actueel blijft en 
voeren die uit 
Activiteiten 
Samen met onze inwoners zorgen we ervoor dat de thema's die leven een plek 
krijgen in de inclusie-agenda 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We gaan met het netwerk in de samenleving in gesprek en maken een 
inclusieagenda 3.0.  In deze agenda staan de nieuwe thema's voor Winterswijk 
Drempelvrij. Het college stelt de agenda vast.  
 
Kwaliteit (toelichting) 
De thema's zijn in de agenda benoemd. De agenda maakt duidelijk wat de richting 
wordt van de opgave Winterswijk Drempelvrij.  
 
Tijd (toelichting) 
De verwachting is dat op 1 juli 2023 de Inclusieagenda 3.0 gereed en vastgesteld is. 
 
Geld (toelichting) 
Deze activiteit wordt betaald uit het opgavebudget. 
 
We werken zoveel mogelijk letterlijke en figuurlijke drempels weg als die deelname 
aan de samenleving belemmeren. En we proberen nieuwe drempels tegen te gaan. 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We besteden in 2023 weer veel aandacht aan de toegankelijkheid van de openbare 
ruimte en van gebouwen. We zetten ons ook in voor de digitale toegankelijkheid. Ook 
gaan we ons wat meer richten op de toegankelijkheid van sport en cultuur.  We 
denken in de gemeentelijke organisatie mee met thema's zoals de herontwikkeling 
van de markt, de bouw van scholen, de basisbanen, vluchtelingen en hier zetten we 
onze ervaringsdeskundigen voor in. Ook werken we weer mee aan de 
toegankelijkheid van van de verkiezingen.  
 
Kwaliteit (toelichting) 
Door de inzet wordt de samenleving meer toegankelijk. 
 
Tijd (toelichting) 
Uitvoering vindt plaats in het gehele jaar 2023.  
 
Geld (toelichting) 
Afhankelijk van aard en soort verbeteringen worden middelen uit bestaand 
budget  aangewend dan wel gezocht. 
 
We werken aan bewustwording rondom het thema inclusie door middel van 
ervaringsverhalen en campagnes 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We delen praktijkverhalen van ervaringsdeskundigen uit onze gemeente. Op deze 
manier worden onze inwoners bewust van deze verhalen.  Daar kunnen mensen van 
leren wat er allemaal mogelijk is. We sluiten ook aan bij landelijke themacampagnes 
zoals de wereldgehandicaptendag, de week van de toegankelijkheid, de week van de 
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hoogbegaafdheid en de week van de psychiatrie. We ondersteunen het Oogcafé 
Winterswijk. 
 
Kwaliteit (toelichting) 
We maken 8 professionele publicaties en 3 filmpjes. 
 
Tijd (toelichting) 
Uitvoering vindt plaats in het gehele jaar 2023. 
 
Geld (toelichting) 
Voor deze activiteit is € 12.000 gereserveerd. 
 
Indicatoren 
De planning is dat op 1 juli 2023 de Inclusieagenda 3.0 gereed en vastgesteld is. 
We maken 8 professionele publicaties en 3 filmpjes. 
  
Risico's 
We zien momenteel geen risico's. 
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