De top 5 prioriteiten
nr.

Beschrijving actiepunt

1.

Bewustwording en voorlichting inclusie aan alle relevante stakeholders: gemeente, raad,
ambtenaren, sleutelorganisaties, dorpsraden, ect..
Voorbeelden voor de dorpsraden zouden kunnen zijn:
- Zorgdragen voor een welkom pakket als mensen nieuw in een kern komen wonen met
daarin o.a. voorlichting over inclusie en toegankelijke openbare ruimtes in de kern (en).
- Betrekken van inclusie bij de jaarlijkse burendag door bijv. een rolstoelcircuit, lopen met
een blindegeleidenstok, autismebelevingscircuit, ect..

2.

Het samenstellen van een digitale en analoge pallet/placemat/onderlegger waarin thema’s
en sub-thema’s worden benoemd die onder de “sociale kaart” vallen en voor alle inwoners
van de gemeente Eersel belangrijk/toegankelijk zijn. Ook de contactgegevens (algemene
nummers en mailadressen) staan daarop vermeld
Thema’s/ sub thema’s die hier op zouden kunnen komen zijn o.a.:
- Medische zorg ( huisartsen, gezondheidscentra’s, ziekenhuizen. tandartsen, ect..)
- Lichaams- en voedingszorg (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, vitaliteitszorg..)
- (Gemeentelijke) organisaties (WMO, Jeugdzorg, Kempenplus, GGD, Lumens,
EerselvoorElkaar, ect.)
- Platformen; Platform voor mensen met een Beperking (PMB), Adviesraad Sociaal Domein
(ASD), Autisme Informatie Centrum (AIT), ect..
- Stichtingen (bijvoorbeeld KBO,SJB, Stichting Levenskracht, ect..)
- Lokale initiatieven mits er algemene mailadressen en/of contactgegevens aanwezig zijn.
Dit i.v.m. de AVG en het risico of snelle veroudering van de placemat.

3.

Het bevorderen van de deuren naar elkaar openzetten en sociale inclusie, elkaar vinden,
versterken, verbinden, gezamenlijk optrekken in projecten/ activiteiten.
Voorbeelden zijn:
- Verbinden van verschillende (doel)groepen aan elkaar zoals bijv. statushouders, ouderen,
vrijwilligers, mensen met een beperking door middel van bijv. een maatjesproject of
oproepen in het plaatselijke blaadje.
- Betrekken gemeenschapshuizen, verenigingen en of stichtingen om activiteiten te
organiseren waar rekening wordt gehouden met inclusie.
- Gezamenlijke activiteiten organiseren zoals bijv. samen koken,wandelen,fietsen,ect..
- Inzetten van maatjesprojecten met als doel kennismaking en deelname aan activiteiten.

4.

De openbare en publieke ruimtes zijn toegankelijk voor iedereen.
Voorbeelden zouden kunnen zijn:
- Kijk in je eigen kern welke openbare & publieke ruimtes er zijn en in hoeverre ze al
toegankelijk zijn. Denk hierbij ook aan verengingen, dorpshuizen, sporthallen, ect..
- Evt opzetten van een meldpunt waar inwoners problemen met toegankelijkheid in
openbare en publieke ruimtes kunnen melden en deze door worden gegeven aan een
contactpersoon vanuit de werkgroep en/of gemeente. Nog nader te bepalen wie dit gaat
zijn.

5.

Dorpsraden en dorpsnetwerken stimuleren inclusief plannen te maken en toegankelijk te
zijn voor mensen met beperking in de sfeer van programmering, activiteiten, vrijwilligers.
Voorbeelden zouden kunnen zijn:
- Kwetsbare inwoners actief benaderen en uitnodigen om deel te nemen aan activiteiten of
ze vragen mee te helpen bij het organiseren van een activiteit.

