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1.Voorwoord
Ik neem u mee naar de belangrijkste gebeurtenissen van 2019. Hiermee krijgt u een beeld van
ons werk en onze invloed. In al onze werkzaamheden onderscheiden we drie belangrijke pijlers
van ons werk:
Toegankelijkheid:
Gastvrijheid:
Beeldvorming:

Kun je er komen, kun je erin, kun je doen wat je geacht wordt te doen?
Gaat iedereen normaal met jou om?
Snapt iedereen dat je meer bent dan je beperking of ziekte?

Met deze thema’s in het achterhoofd kunt u de rode draad vasthouden in het zo diverse werk
dat wij doen. Ons doel is: invloed uitoefenen zodat mensen met een beperking of chronische
ziekte kunnen doen wat belangrijk is in hun leven en daarbij niet gehinderd zijn.
Dit kunnen we niet alleen. Dit doen we in samenwerking met onze achterban, onze ogen en
oren in de wijken en buurten. En daarnaast met organisaties en partijen in de stad waar we
mee samenwerken.

Onze ervaringsdeskundige vrijwilligers en informanten verspreid over de wijken in de stad

Nieuwjaarsbijeenkomst met vrijwilligers begin 2019 in Museum Speelklok tot Pierement
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Terugkijkend op 2019 ben ik trots dat een aantal belangrijke zaken bereikt is.
VN-verdrag
Het VN-verdrag krijgt steeds meer handen en voeten in Utrecht. Het College heeft veel
ambities om het VN-verdrag en gelijke rechten voor mensen met een beperking te
verwezenlijken. De Lokale Inclusie Agenda die we samen met gemeente en andere
belangenbehartigers schreven, is in december door het College aangenomen. Belangrijk
daarbij is dat ondernemers en organisaties subsidie aan kunnen vragen voor fysieke en sociale
toegankelijkheid.
Studenten
De studenten van Denken&Tanken hebben meegewerkt aan de organisatie van de
introductieweek in 2019. Mentoren hebben een training gehad hoe om te gaan met studenten
die een beperking hebben. Ook op de UIT-markt was Denken&Tanken te vinden.

Stand van Denken&Tanken op de UIT-markt
Bijzonder Gastvrij
Verder gaven we een aantal workshops Bijzonder Gastvrij, in horeca, en ook aan 200
servicemedewerkers van TivoliVredenburg.

Training Bijzonder Gastvrij in Danel
Evenementenlocaties
Mensen met beperkingen moeten deel kunnen nemen aan alle evenementen. Nu zijn veel
locaties niet of nauwelijks inclusief ingericht en zijn er nog veel aanpassingen nodig. Solgu
heeft voor een groot aantal locaties in kaart gebracht hoe je er met openbaar vervoer kunt
komen en of rolstoeltoegankelijke toiletten aanwezig zijn. Het Solgu vindt het belangrijk dat bij
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elk evenement wordt aangegeven welke locatie wel en niet geschikt is qua toegankelijkheid.
(zie hst 3 openbare ruimte)
Straatverlichting
Op verzoek van het Solgu is de gemeente een breed vooronderzoek gestart over
ledverlichting, omdat led veelal verblindend kan werken. (zie hst. 3 openbare ruimte)

Zo kan ik nog wel even doorgaan. In dit jaarverslag ziet u de belangrijkste activiteiten en
ontwikkelingen op een rij. Al onze activiteiten doen we in samenwerking met onze
ervaringsdeskundige vrijwilligers en ons bestuur, waarvoor mijn hartelijke dank!
Ik wens u veel leesplezier!
Annelies de Jong,
directeur Solgu
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2.Politiek
Raadsinformatiebijeenkomsten
We werkten mee aan een aantal raadsinformatiebijeenkomsten.
•
•

•
•

•
•
•

We pleitten ervoor om met name mensen met een beperking in beeld te brengen bij de
Werkbeweging. Lees meer
In oktober kwamen twee schrijnende berichten in de publiciteit over mensen die
vanwege hun beperking een ander huis nodig hebben, maar er veel te lang op moeten
wachten. Lees meer
Oversteken moet ook veilig zijn voor mensen met een beperking. Lees meer
Iedereen De Pot Op! Een inspraak bij de raad, waarna een motie werd aangenomen
dat als raadsbesluit werd overgenomen. Zo kan straks iedereen naar de wc in de
binnenstad, binnen een straal van 500 meter. Lees meer
Huisvesting voor studenten met een beperking. Lees meer
Eigen Regie hoe regel je dat? Lees meer
De levering en reparatie van hulpmiddelen, met name rolstoelen, laat te wensen over.
Lees meer

Belangrijkste effecten van het lobbywerk
•

•
•
•

•

Motie die is aangenomen: Werkmatchers van de afdeling Werk&Inkomen moeten
kennis vergaren om een beperking te herkennen en beleid inzetten waarmee mensen
met hulp aan het werk kunnen. Lees meer
Openbare wc’s in de binnenstad: toegankelijk en binnen een straal van 500 meter,
inmiddels is dit als raadsbesluit overgenomen. Lees meer
De gemeenteraad was het met ons (ism Cosbo voor ouderen) eens dat het vuil eerder
dan 21.30 uur op straat mag worden gezet. Lees meer
De gemeente heeft de visie van het Solgu op het gebied van bezoekbare en woonbare
nieuwe woningen overgenomen in de Agenda ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’.
Eerder is deze visie samen met Cosbo, Saluti en ACO gezamenlijk vastgesteld. Er is
dus nu een breed draagvlak om deze visie aan corporaties voor te leggen.
Op verzoek van het Solgu is de gemeente een breed vooronderzoek gestart over de
vervanging van straatlantaarns door ledverlichting.

Politieke Borrel
We vroegen aandacht voor de huisvesting van studenten met een beperking. Hieruit is een
actieplan ontstaan waarmee politiek en andere partners aan de slag gaan. Lees meer. Het is
inmiddels onderdeel van de Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht. Lees meer
Stembureaus
Verder waren in 2019 de verkiezingen voor het Europees Parlement. De toegankelijkheid van
stembureaus heeft tijdens alle verkiezingen onze aandacht. Ook nu weer werden de
stembureaus onderzocht. We trokken hierbij op met de Utrechtse Rekenkamer die een eigen
onderzoek deed. Lees meer. De verbetering van toegankelijkheid is opgenomen in de Agenda
‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’.
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3.Openbare ruimte
Nul-meting
In 2018 deed het Solgu een 0-meting in de openbare ruimte. Aan de hand van de resultaten
zijn conclusies getrokken welke maatregelen op het gebied van toegankelijkeid prioriteit
hebben. Het grootste deel van de maatregelen zal in het kader van ‘werk met werk’ moeten
worden opgepakt, een methode waarbij fysieke toegankelijkheid wordt aangepakt bij
werkzaamheden in de openbare ruimte.
Parkeren
Naar aanleiding van klachten uit de achterban over het parkeren op de stoep, heeft het Solgu
onderzoek gedaan. De gemeente Utrecht creëert bij herinrichting van straten steeds vaker
parkeerplaatsen op de stoep. Deze parkeerplaatsen zijn op de eerste plaats ongeschikt als
gehandicaptenparkeerplaats. Bovendien zien we dat geparkeerde auto’s veel vaker de
doorgang van het voetpad versperren doordat zij zich niet houden aan de afbakening van de
parkeerplaats. Dit betekent dat mensen die met een hulpmiddel de stoep gebruiken,
belemmerd worden.
Shared Space
Het Solgu is ongelukkig met de shared space1 inrichting van het Domplein en heeft samen met
de Fietsersbond en QBUZZ vanaf de herinrichting van het plein al vele gesprekken gevoerd
met de gemeente over mogelijke aanpassingen in verband met de veiligheid van bezoekers
van het plein. Ook in 2019 hebben deze gesprekken nog niet tot een oplossing geleid.
Onderzoek wijst uit dat shared space onveilig is voor mensen met beperkingen (visueel,
motorisch), ouderen en kinderen. Wij zijn van mening dat veiligheid van deze mensen niet mag
worden opgeofferd aan shared space.
Adviseren bij inrichting openbare ruimte
Het Solgu heeft bij de inrichting van de openbare ruimte een groot aantal adviezen gedaan om
de toegankelijkheid te bevorderen. Ondermeer het Beurskwartier; de Kanaalstraat; de
Moreelse hoek; de Oudwijkerdwarsstraat; het Smakkelaarsveld; het Lombokplein; Tolsteeg;
de Voorstraat - Witte Vrouwenstraat enz.
Toegankelijke looproutes
De looproutes Noord-Oost en Oost die in 2016 op verzoek van rolstoelgebruikers (bewoners)
door het Solgu zijn bedacht, hebben in 2019 weer meer vorm gekregen. Deze routes passen
in de plannen voor de Voorstraat - Witte Vrouwenstraat en de Nachtegaalstraat Burgemeester Reigerstraat. Deze straten worden gerenoveerd en onze wensen voor de routes
zijn in deze plannen opgenomen. In 2019 zijn de overige delen van de routes geïnventariseerd
en zijn plannen gemaakt om deze resterende delen aan te passen.
Toeristische stadswandeling
Het Solgu heeft al jaren de wens voor een toegankelijke toeristische stadswandeling en heeft
het plan voor een route uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeente. Omdat de binnenstad
door de herbestratingen steeds toegankelijker wordt, heeft dit project een kans van slagen.

Openbare ruimte waarin iedere verkeersdeelnemer ter plekke wordt aangesproken op eigen
verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht, omdat aanwijzingen, ge- en verboden ontbreken.
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Evenementenlocaties
Het Solgu heeft samen met haar achterban de gemeente gevraagd om toegankelijkheid een
factor te laten zijn bij het bepalen van de evenementenlocaties. Voor het vaststellen van
evenementenlocaties hebben we overzichten aangeleverd over de bereikbaarheid van de
diverse locaties en de aanwezigheid van toegankelijke toiletten in de omgeving. Omdat de
inrichting van veel locaties te wensen overlaat en omdat tegelijk niet vooraf bekend is wat
wenselijke aanpassingen zijn, zou het Solgu graag zien dat er standaard na elk evenement
onderzocht wordt wat wenselijke aanpassingen van de evenementenlocatie zijn. Veel van
deze aanpassingen kunnen in de loop van de tijd door middel van ‘werk met werk’ alsnog
gerealiseerd worden. Ook kan het zijn dat de conclusie moet zijn dat bepaalde
evenementenlocaties ongeschikt zijn qua toegankelijkheid.
Toegankelijke openbare toiletten
In 2017 zijn drie openbare toegankelijke toiletten op de Mariaplaats, Janskerkhof en in het
winkelcentrum de Gaard verdwenen. Na jaren actie waren deze toiletten op verzoek van onze
achterban geplaatst. Na veel vragen en gesprekken heeft de gemeente vastgesteld dat er
verspreid over de stad toegankelijke openbare toiletten worden aangebracht. Lees meer
Tijdelijke maatregelen bij verbouwing
Het Solgu heeft bij de verbouwing van het stationsgebied aandacht gevraagd voor tijdelijke
maatregelen om de toegankelijkheid en daarmee de bereikbaarheid te waarborgen. Hier zijn
destijds diverse leerpunten uit getrokken. In 2019 voerden we gesprekken voor standaardisatie
van tijdelijke maatregelen. Uit onze achterban kwamen nogal eens klachten van mensen met
visuele beperkingen die zich onveilig voelen bij wegopbrekingen en zelfs meldingen van
ongelukken. We blijven aandacht vragen voor deze problematiek totdat de gemeente regels
voor toegankelijke tijdelijke maatregelen vaststelt.
Onderzoek LED-straatverlichting
In hoog tempo worden conventionele straatlantaarns vervangen door duurzame ledverlichting.
Solgu vraagt al enkele jaren aandacht voor ledverlichting omdat blijkt dat dit problemen
oplevert voor met name ouderen en slechtzienden. Ledverlichting is soms feller dan de zon en
kan mensen verblinden. We zijn blij dat op ons verzoek de gemeente een breed vooronderzoek
is gestart over de vervanging van straatlantaarns door ledverlichting.
Groenvoorzieningen
We hebben enkele gesprekken gehad over de groenvoorzieningen in de gemeente, maar deze
hebben nog weinig opgeleverd. Veel parken laten qua toegankelijkheid nog te wensen over.
Wij staan op het standpunt dat elke bewoner een ommetje moet kunnen maken in het park
‘om de hoek’. Dat is door ontoegankelijke paden en ontoegankelijke bruggen nog niet overal
het geval.

4.Huisvesting
Merwedekanaalzone
Het Solgu neemt deel aan de werkgroep wonen in MNU verband die zich in 2019 met name
heeft ingezet voor de toegankelijkheid van de woningen en de woonomgeving in de
toekomstige Merwedekanaalzone. Meer hierover wordt in MNU-verband gecommuniceerd.
Lees meer
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Woningtoewijzing bij medische indicatie
In het najaar kwamen twee schrijnende gevallen in de publiciteit van mensen die te lang soms
jarenlang, moeten wachten op een geschikt huis. Na ongeval of ziekte is het huis niet meer
geschikt, waardoor zij ‘vastzitten’ in de woonkamer of het huis niet meer uit kunnen.
We hebben tijdens een raadsinformatieavond samen met Cosbo-stad-Utrecht
(belangenbehartiging voor ouderen) een presentatie gegeven wat er volgens ons moet
gebeuren.
Onze inzet
•
•
•

de huizen moeten beter vindbaar zijn;
er moet een groter aanbod komen van aangepaste / aanpasbare huizen;
mensen moeten geholpen worden in hun zoektocht en niet aan hun lot worden
overgelaten.

Vervolg
Daarna zijn we in overleg met het Vierde Huis gegaan, zij verzorgen de woningtoewijzing
bij medische indicatie voor Utrecht. Gebleken is dat de werkwijze van het Vierde Huis een
gevolg is van beleid van de gemeente Utrecht dat is vastgesteld door de gemeenteraad.
Het blijkt niet eenvoudig om dit beleid snel te wijzigen. In 2020 krijgt dit een vervolg.
Lees meer

5.Afstudeerproject Sascha van den Dries
Het is voor studenten met een beperking moeilijker om een stage te vinden dan voor studenten
zonder beperking. Het Solgu biedt daarom graag de mogelijkheid om een (afstudeer-)stage /
onderzoek te doen. Dit jaar deed Sascha van den Dries onderzoek in het kader van haar
Master Algemene Sociale Wetenschappen. Haar onderwerp: hoe toegankelijk (sociaal en
fysiek) zijn Utrechtse studentenverenigingen voor studenten met een beperking. Ook
onderzocht ze in welke mate verenigingen sociaal en fysiek toegankelijk willen zijn.
Het bleek dat studentenverenigingen best toegankelijk willen zijn maar daarbij wel hulp nodig
hebben. Lees hier de Nederlandse samenvatting van de thesis van Sascha.

6.Onbeperkt Studentenleven
Op het gebied van onderwijs houdt het Solgu zich voornamelijk bezig met het project
Onbeperkt Studentenleven. De beleidsmedewerker van het Solgu voert dit project uit en stuurt
een groep studenten aan die vrijwilligerswerk doet. Deze groep heet Denken&Tanken en
bestaat uit studenten met en zonder beperking.

10
Jaarverslag Solgu 2019

Denken&Tanken

Met haar eigen logo deelt Denken&Tanken via Instagram, Facebook en de website van het
Solgu informatie over activiteiten en standpunten. Deze media bieden ook steeds meer
praktische informatie. Op deze manier wil Denken&Tanken gevonden worden en actief nieuwe
leden werven, er zijn zo’n 5000 studenten met een beperking in Utrecht, die nog lang niet
allemaal zijn bereikt.
Naast online aanwezigheid werkt Denken&Tanken aan fysieke zichtbaarheid door het plakken
van posters op alle vrije plakplaatsen in Utrecht en flyeren waar mogelijk in de stad. Ook
bezochten de leden van Denken&Tanken verschillende jongerenbijeenkomsten om leden te
werven.
In 2019 bestond de groep studenten uit:
•
•
•
•
•
•
•

Sergey Dragomiretskiy UU Business Intelligence
Annelies Hoelen, HU Journalistiek
Stan Verstegen HKU-conservatorium
Alexandra DeGraeve HKU Industrial design
Sascha van den Dries, UU algemene sociale wetenschappen
Michiel Bron UU filosofie en geschiedenis
Linda Beemer HU communicatie.

Deze studenten werken samen aan een goed sociaal studentenleven naast de studie. Dat is
belangrijk want onderzoek (zie de thesis van Sascha) heeft uitgewezen dat studenten met een
goed netwerk meer academisch succes en daardoor meer kansen op de arbeidsmarkt hebben.
Studenten met een beperking hebben door verschillende oorzaken een minder goed sociaal
leven en daardoor een kleiner of geen netwerk en dat beperkt dus hun kansen voor de
toekomst.

Drie thema’s die aandacht vragen
Denken&Tanken werkt aan een goed sociaal leven tijdens de studententijd. Drie thema’s
vragen daarbij onze aandacht:
a) Woonruimte
b) Sociaal leven
c) Financiën
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a. Woonruimte
Ook als je een beperking hebt en je studeert in Utrecht, heb je behoefte aan woonruimte. Als
je pijnklachten hebt of weinig energie heb je misschien niet een aangepaste woning nodig
maar is de urgentie wel hoog. Daarom spraken wij in op raadsinformatiebijeenkomsten over
(studenten-)huisvesting en organiseerde het Solgu een informatiebijeenkomst.
•

•

Op 14 mei spraken wij in op de raadsinformatiebijeenkomst over huisvesting. Wij
vroegen aandacht voor de situatie van studenten met een beperking en droegen
oplossingen aan. Lees meer
Op 11 oktober organiseerden wij een ‘Politieke Borrel’ rondom het thema huisvesting
voor studenten met een beperking. Lees meer

Deelnemers waren Wethouder Diepeveen, beleidsambtenaren en raadsleden van de
gemeente, Vidius (belangenbehartiger van studenten en studentenverenigingen), de
Hogeschool- en Universiteit Utrecht, Handicap & Studie, SSH (studentenhuisvesting), en
natuurlijk studenten met een beperking. De aanwezigen formuleerden gezamenlijk een
actieplan: Klik hier en de Wethouder zegde toe dat de belangen van studenten met een
beperking een vast onderdeel worden van het Actieplan Studentenhuisvesting van de
gemeente Utrecht.
b. Sociaal leven
Met het sociaal en fysiek toegankelijk maken van de UIT (Utrechtse Introductietijd) en van
studentenverenigingen, maak je een start voor een goed sociaal studentenleven voor
studenten met een beperking. Denken&Tanken heeft zich hiervoor ingezet met de volgende
activiteiten.
Toegankelijke introductietijd
Met de organisatie van de UIT (Utrechtse introductietijd) hebben we dit jaar intensief
overleg gevoerd. Dit resulteerde in een programma dat ook toegankelijk is voor
studenten met een beperking. Denken&Tanken heeft de UIT geassisteerd in het
werven en selecteren van de mentoren die een student met een beperking in hun
groep willen begeleiden. Ook werden de mentoren van de UIT tijdens een workshop
van het Solgu geïnstrueerd over hoe ze deze studenten het best kunnen begeleiden.
Op de eerste dag van de UIT hebben we in het plenaire gedeelte de aandacht
gevestigd op de aanwezigheid van medestudenten met een beperking.
Denken&Tanken was de hele UIT bereikbaar voor vragen van de mentoren en
maakten we veel reclame voor de toegankelijke UIT bij aankomende studenten. Lees
meer
De stand van Denken&Tanken op de Infomarkt van de UIT werd drukbezocht en heeft
weer nieuwe leden opgeleverd. Lees meer. Na de UITweek is er een evaluatie
gehouden die is gedeeld met het oude- en nieuwe bestuur van UIT. Denken&Tanken
is ook weer intensief betrokken bij de organisatie van de UIT in 2020.
Aansluiting bij studentenverenigingen
Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek van onze stagiaire Sascha, heeft
Denken&Tanken samen met Vidius gewerkt aan een plan om studentenverenigingen
te betrekken bij een pilot. Doel is om een handleiding te maken die
12
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studentenverenigingen helpt om een buddysysteem op te zetten: studenten die elkaar
helpen binnen de vereniging. FUG (Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen)
en BOCS (koepel voor christelijke studentenverenigingen) hebben aangegeven
hieraan mee te willen doen. Begin 2020 wordt er bij verschillende verenigingen
gestart met de pilot.
c. Financiën
Studenten met een beperking hebben meer dan studenten zonder beperking problemen met
het vinden van stages, bijbaantjes en hun eerste baan na hun studie. Hierdoor is het voor
hen moeilijker om rond te komen. Daarom zijn onderstaande activiteiten ontplooid.
Stages
Solgu stelde ook in 2019 onderzoeks- stage- en werkervaringsplaatsen beschikbaar.
Sascha van den Dries deed in 2019 bij het Solgu haar afstudeeronderzoek. Najaar
2019 gingen we bovendien op zoek naar een stagiair communicatie, klik hier voor de
vacaturetekst.
Bijbaantjes
Het Solgu gaf De Kleine Consultant opdracht om een marketingplan te ontwikkelen
waarmee werkgevers overgehaald kunnen worden bijbanen beschikbaar te stellen
voor studenten met een beperking. Dit marketingplan werd op 24 april gepresenteerd
in aanwezigheid van werkgevers, gemeenteraadsleden, beleidsmakers van de
gemeente, ervaringsdeskundigen, bemiddelingsbureaus voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en het Werkgeversservicepunt Midden Utrecht. De
opbrengst van de bijeenkomst is een lijst van te ondernemen acties om de groep
arbeidsbeperkten zichtbaar te maken voor werkgevers en de bereidheid te vergroten
om studenten met een beperking aan te nemen. Ook werden acties geformuleerd om
studenten met een beperking meer inzicht te geven in eigen kansen zodat ze
gerichter solliciteren en zo hun kans op een bijbaan vergroten. Deze acties werden
verwerkt in een plan van aanpak. Dit plan werd deels in de loop van 2019 door
Denken&Tanken uitgevoerd. De uitvoering loopt door in 2020. Tijdens de bijeenkomst
ontstonden ook initiatieven om samen te werken, ondermeer met het
Werkgeversservicepunt.

Studenten Kleine Consultant bij het Solgu
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Banen en stagemarkt
Op 12 maart organiseerde het Solgu samen met De Slinger en No Limits Utrecht in
het Provinciehuis een banenmarkt voor jongeren en studenten met een
migrantenachtergrond en/of met een beperking.
Solgu is de samenwerking aangegaan met Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht,
Berenschot, De Nederlandse Bank en Expertise Centrum Inclusief Onderwijs
(voorheen Handicap & Studie) om in 2020 een stage- en banenmarkt te organiseren
voor studenten met een beperking.
Financiële ondersteuning
Ook in 2019 bleven we samenwerken met Vidius om meer bekendheid te geven aan
de mogelijkheid van het aanvragen van de studietoeslag. Vidius heeft op haar
website ruimte ingebouwd om informatie te geven over de studietoeslag Lees meer.
Ook het Solgu geeft op haar pagina studeren in Utrecht meer info over de
mogelijkheden van de gemeente, DUO en onderwijsinstellingen om bij te springen als
een student financiële problemen heeft. Lees meer.

Resultaten van Denken&Tanken
Samengevat zijn de resultaten van Denken&Tanken in 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•

Denken&Tanken is een vast onderdeel is van de Utrechtse Introductie Tijd
Er zijn meer studenten op de hoogte van het bestaan van Denken&Tanken en er zijn
nieuwe leden geworven.
Studentenverenigingen werken aan de fysieke en sociale toegankelijkheid van hun
vereniging.
Huisvesting specifiek voor studenten met een beperking, is opgenomen in het
Actieplan studentenhuisvesting Utrecht.
Begin 2020 komt er een grote stagemarkt voor studenten met een beperking in
Utrecht.
Studenten kunnen meer informatie vinden over de mogelijkheden voor financiële
ondersteuning.
Binnen het Werkgeversservicepunt en de gemeente als werkgever, is meer aandacht
voor hoger opgeleide (studenten) met een beperking.
Solgu-Denken&Tanken heeft bewezen een volwaardige afstudeerplek te kunnen
bieden voor studenten met een beperking.

Samenwerking met andere organisaties
Alle successen hebben wij bereikt in samenwerking met:
•
•
•
•
•

Vidius (belangenbehartiger van studenten en studentenverenigingen in Utrecht)
Universiteit Utrecht
Platform Onbeperkt Studeren UU
Hogeschool Utrecht
Berenschot (adviesbureau)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

FUG (Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen)
BOCS (koepel voor christelijke studentenverenigingen)
UIT (Utrechtse Introductie Tijd)
SSH (studentenhuisvesting)
ECIO Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (voorheen Handicap & Studie)
Gemeente Utrecht
De Slinger (ondernemersnetwerk Utrecht)
No Limits (verbinder tussen werkgevers en hoogopgeleide werkzoekenden met een
migranten achtergrond in Utrecht)
WSP regio Utrecht (werkgeversservicepunt).

Op de website van het Solgu is relevante en recente informatie te vinden over de drie thema’s
van Denken&Tanken. Dit trekt steeds meer de aandacht van studenten. Lees meer
Het project Onbeperkt Studeren in Utrecht is een project dat veel levensterreinen beslaat.
Daardoor hebben ook Utrechters met een beperking die geen student (meer) zijn profijt van
de in dit project behaalde resultaten: op het gebied van Werk en Inkomen.

Stage en afstuderen bij Solgu
Mensen met een beperking kunnen altijd contact opnemen met het Solgu voor een
werkervaringsplek of een stage.

Lees meer over Denken&Tanken
•
•
•
•
•
•
•

Informatie voor nieuwe studenten
Werving nieuwe studenten
Werving Politieke Borrel over huisvesting studenten
Huisvesting voor studenten
Actieplan Huisvesting studenten
Roeien voor blinden en slechtzienden
Vacaturetekst stageplaats

7.Werk
Het Solgu vroeg ook in 2019 weer aandacht voor werken met een arbeidsbeperking. Dit deden
we bij beleidsmakers van de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen, bij de politiek en vele
andere organisaties. We vroegen ook weer speciaal aandacht voor de groep bijstands- en niet
uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking die niet in het doelgroepregister2 staan. Dat
deden we n.a.v. onderstaande onderwerpen:

2

Lees meer over wetten en regelingen
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3

•

De Werkbeweging3
Het Solgu nam deel aan het stadsgesprek over de werkbeweging op 3 juni en ging
n.a.v. van deze bijeenkomst in gesprek met de afdeling Werk & Inkomen en het
WerkServicePunt
(WSP).
Op
3
oktober
vroegen
we
tijdens
een
raadsinformatiebijeenkomst over de werkbeweging aandacht voor arbeidsbeperkten
die niet in het doelgroepregister staan Lees meer.
Met de afdeling Werk & Inkomen samen onderzochten we de mogelijkheid om het
Solgu een workshop te laten geven voor ambtenaren Werk & Inkomen (werkmatchers
en klantmanagers) over het herkennen van onzichtbare beperkingen. Het idee wordt
positief ontvangen maar er werden geen concrete stappen gezet. Met de motie (448)
die in december is aangenomen waarin de gemeenteraad B&W vraagt om te werken
aan het vergroten van de kennis rondom arbeidsbeperkingen van medewerkers van
W&I en daarbij speciaal aandacht vraagt voor mensen die buiten het doelgroepregister
vallen verwacht het Solgu alsnog in 2020 te kunnen bijdragen aan het vergroten van
de kennis rondom het herkennen van beperkingen bij mensen met een
arbeidsbeperking. Ook verwacht Solgu te kunnen bijdragen aan het bieden van
maatwerk voor mensen met een beperking, of ze nou wel of niet in het
doelgroepregister vallen.
Ook het SCP-rapport van 2019 onderschrijft dat
kennisverbreiding bij W& I bij alle gemeenten in Nederland nodig is.
Lees meer over motie 448, aandacht voor beperking bij W&I
Lees meer over onze visie op Utrechtse aanpak Participatiewet

•

Signaleren
We willen meer gestructureerd signalen binnenhalen om nog beter in beeld te krijgen
wat er speelt bij mensen met een arbeidsbeperking en waar er knelpunten ontstaan op
de weg naar werk. Ook willen we een nog duidelijker beeld krijgen van de impact van
uitgevoerd beleid. Om met meer mensen met een beperking in contact te komen waren
wij in december aanwezig op de ‘All You Need Is Work’-bijeenkomst die door Werk &
Inkomen werd georganiseerd voor alle Utrechters die werk zoeken Lees meer. Hier
kwamen we veel mensen met een beperking tegen die wij hadden uitgenodigd voor
onze workshop ‘Netwerken Naar Werk’ Lees meer. Solgu hoopt ondermeer door deze
workshops veel signalen binnen te halen.

•

Zichtbaar maken
Voor mensen die niet in het doelgroepregister staan maar wel een arbeidsbeperking
hebben, is het Solgu een samenwerking aangegaan met het Werkgeversservicepunt
regio Utrecht. We geven informatie over deze specifieke groep, met als gevolg dat het
WSP deze mensen nadrukkelijk meeneemt als kandidaat bij een werkgever.

•

Inclusief HR-beleid bij de gemeente
Het Solgu onderhoudt al enige jaren contact met de gemeente Utrecht als werkgever.
We dringen aan op werkelijk inclusief werkgeversbeleid waarbij ook mensen
betrokken worden die een handicap hebben en buiten het doelgroepregister vallen.
En met een mooi resultaat: de doelgroep van mensen met een beperking wordt niet
meer beperkt tot de mensen die in het doelgroepregister staan.

Lees meer actieagenda werkbeweging Utrecht
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Resultaten Werk
•

•

De groep arbeidsbeperkten buiten het doelgroepregister is zichtbaar voor de
gemeente Utrecht als werkgever. Het bestaan van deze groep wordt door de
gemeente erkend, zowel door B&W als door beleidsambtenaren.
Ook wordt de noodzaak erkend om extra scholing en informatievoorziening aan te
bieden aan ambtenaren van Werk & Inkomen. Wij dragen daar graag ons steentje
aan bij.

Lees meer over werk
•
•

Workshop gesprek met bedrijfsarts of klantmanager
Werkbeweging juist voor mensen met een beperking

8.Inkomen
Al jaren vragen we aandacht voor de inkomenspositie van mensen met een lichamelijke
beperking of chronische ziekte. Daarin trekken we op met de Armoedecoalitie, waarin diverse
maatschappelijke partijen en initiatieven samenwerken. Het doet ons deugd dat ook de
gemeente steeds meer het verband legt tussen gezondheid en inkomen.
Op grond van de inventarisatiebijeenkomst die het Solgu op 15 november 2018 organiseerde,
waarbij werkzoekenden met een beperking samenkwamen, ontwierp het Solgu samen met Ucentraal een workshop: ‘Een goed gesprek met bedrijfsarts of klantmanager’, lees meer.
Tijdens deze bijeenkomst leren mensen hoe ze het beste over hun situatie kunnen
communiceren met de klantmanager van de bijstand of de bedrijfs- of keuringsarts. Doel van
de workshop is om mensen minder stress te laten ervaren voor en tijdens het gesprek en hen
in staat te stellen om door middel van effectieve communicatie sancties of kortingen op de
uitkering te voorkomen zodat het inkomen behouden blijft. Hoewel er veel behoefte lijkt te zijn
aan de workshop lukte het door verschillende miscommunicaties niet om de workshop in 2019
plaats te laten vinden. Samen met het Ervaringsdeskundigen Overleg Overvecht zal Solgu
eraan werken de workshop in 2020 te laten plaatsvinden.

Resultaten Inkomen
In de gemeentelijke regelgeving wordt steeds meer rekening gehouden met het effect van
regelgeving op mensen met een beperking of chronische ziekte.

9.Gastvrijheid: sociale toegankelijkheid
Ook dit jaar werkten we aan de gastvrijheid en toegankelijkheid van culturele instellingen en
horeca. Begin 2019 werkten we mee aan een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente
Utrecht, specifiek voor horecaondernemers. Ook informeerden we ondernemers tijdens een
bijeenkomst van Centrum Management Utrecht.
Daarnaast gaven we diverse workshops in samenwerking met ervaringsdeskundigen over
sociale toegankelijkheid.
Publieke dienstverlening gemeente Utrecht
Ook de gemeente Utrecht neemt workshops af die ingaan op sociale toegankelijkheid. In
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oktober plande de gemeente twee workshops van het Solgu voor medewerkers van
Burgerzaken, om bij te dragen aan de ‘Kwaliteitsdag voor publieke dienstverlening’.
Na voorbereiding van de workshops door het Solgu, werden deze afgezegd vanwege een
gebrek aan belangstelling. Hierop heeft het Solgu in een brief naar het hoofd van publieke
dienstverlening aangegeven dat de workshops niet als franje moeten worden gezien, maar als
min of meer verplichte kost voor ambtenaren. Iedereen die bij de gemeente te maken heeft
met publiek zou eens in zijn leven zo’n workshop moeten volgen. Omdat het te maken heeft
met het geven van handen en voeten aan het VN-verdrag gelijke rechten voor mensen met
een beperking. Zo’n Kwaliteitsdag biedt daarvoor bij uitstek de gelegenheid.
TivoliVredenburg is een goed voorbeeld, daar hebben 200 servicemedewerkers verplicht onze
workshop gevolgd, ze konden er niet voor kiezen, ze werden gewoon langs gestuurd.

Resultaat Gastvrijheid
Bijzonder Gastvrij-workshop gegeven in horeca en aan 200 servicemedewerkers van
TivoliVredenburg.
Reacties na afloop komen veelal neer op meer begrip voor mensen met een beperking; minder
handelingsverlegenheid; pro-actiever werken; beter inrichten van (procedures binnen) de
organisatie, enzovoort. Vanuit het VN-verdrag gezien is het essentieel dat je je met welke
beperking dan ook kunt melden aan de balie of welke publieke dienst dan ook, en net zo goed
geholpen wordt als ieder ander.
Lees meer over workshop Bijzonder Gastvrij

10. PR
Overzicht van eigen communicatie van activiteiten en samenwerkingsprojecten.

Resultaten PR - Communicatie
•
•

Lancering nieuwe website www.solgu.nl (mei 2019)
Solgu Nieuwsflitsen (10 x)

•

Specifieke Acties
Houd de stoep vrij! Samenwerkingsproject studenten Hogeschool Utrecht Lees meer

Bestuurslid Fuat Akbulut geeft voorlichting aan studenten HU
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Studenten HU deden opdracht Houd de stoep vrij!
•

Houd de lijn vrij! Actiedag 8 maart Lees meer

Actie Houd de Lijn vrij! Met studenten, ambtenaren en Solgu-medewerkers
Week toegankelijkheid
Elk jaar vragen we in de eerste week van oktober aandacht voor toegankelijkheid. Ook
in 2019 organiseerden we een restaurantactie, een expositie, mensenrechtencafé met
workshops van het Solgu, politieke borrel over studentenhuisvesting en een
ervaringstour voor ambtenaren.
Klik hier voor het programma Week van de Toegankelijkheid
Lees meer over actie restauranttest
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Ervaringstour met ambtenaren in de openbare ruimte
Lees meer
Pers
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Persbericht stembureaus
Interview Solgu-vrijwilliger Nicolette van den Drift bij RTV – Utrecht
25/2 Workshop Bijzonder Gastvrij in restaurant Danel met RTV-Utrecht
Gert-Jan van Zetten, vrijwilliger Solgu krijgt bijzondere onderscheiding
Overleg docu Denken&Tanken RTV-Utrecht (nog geen vervolg)
Samenwerking
Medewerking Expositie Vrij Rollen
Medewerking Inclusieve Vrijetijdsbesteding
- Voorstelling ParadePaard
- Buitenspeeldag
- Vuur van Sint Maarten
- Kerst in het Julianapark
Overleg over filmpjes horeca Realiteitenburo Lees meer
Medewerking Markt Hogeschool Utrecht op 8 februari: over bewegen in de Openbare
Ruimte
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Markt Hogeschool Utrecht, bewegen in de openbare ruimte

11.Informatie over toegankelijkheid
Wheelmap.org
Wheelmap is een website – app met gegevens over toegankelijkheid van gebouwen. In 2019
zijn de locaties in Kanaleneiland allemaal geschouwd en voorzien van de mate van
toegankelijkheid.

Resultaat
De gegevens van ca 100 locaties zijn ingevoerd en/of geüpdate.
On Wheels
Het Solgu heeft de gemeente gevraagd om alle algemene gehandicapten parkeerplaatsen te
voorzien van een chip en op de app ‘OnWheels’ aan te geven.
Het Solgu krijgt veel positieve reacties op deze ontwikkeling en diverse gemeenten willen dit
project navolgen. Tegelijk zien we ook dat de app weinig gebruikt worden omdat deze kennelijk
niet gebruiksvriendelijk is. Er is onderzoek nodig wat wenselijk is om de app gebruikvriendelijk
te maken.

12.Advisering over toegankelijkheid
Utrecht Standaard Toegankelijkheid (UST)
Het Solgu vindt het belangrijk dat toegankelijkheid is verankerd in alle bouw- en
verbouwopdrachten van de gemeente. Utrecht heeft regelmatig aandacht gevraagd voor het
toepassen van de UST. Samen met de directeur van de Utrechtse Vastgoed Organisatie van
de gemeente Utrecht is tijdens een bijeenkomst van de VNG een workshop gegeven over de
UST.
Inmiddels zijn de eerste gebouwen opgeleverd die volgens UST gebouwd zijn. Het Solgu zou
graag zien dat het bouwproces en het uiteindelijke resultaat samen geëvalueerd wordt.
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Beslisboom drempels
Vanuit gebruikers is in 2017 kritiek geuit dat niemand initiatief neemt om met eenvoudige
maatregelen de toegankelijkheid van winkel- en horecapanden te verbeteren. Daarbij werd de
wens geuit voor snelle maatregelen om de hoogteverschillen bij toegangen te overbruggen.
Samen met het Solgu heeft de gemeente een procedure beschreven hoe drempels letterlijk
kunnen worden geslecht. Eind 2019 heeft de gemeente op aandringen van het Solgu een
subsidieregeling in het leven geroepen: Subsidie voor de toegankelijkheid van ondernemingen
en organisaties gemeente Utrecht.
Bouwregelgeving en Omgevingswet
Door deelname aan werkgroepen heeft het Solgu de overkoepelende belangenorganisatie
Ieder(in) ondersteund met kritiek en advies over de Omgevingswet en aanpassingen die nodig
zijn voor het bouwbesluit. Lastig blijft dat de wetgever geen functionele eisen wil opnemen.
Het gaat het Solgu er alleen om dat je ergens iets kan doen net als ieder ander geacht wordt
te doen.
In 2019 stuurde het Solgu een brief naar B&W, waarop Wethouder Van Ooijen positief
reageerde (zie Bijlagen 1 en 2).
Particuliere adviezen
Ook in 2019 zijn meerdere adviezen gegeven, veelal telefonisch of een korte email. Het
gebeurt ook regelmatig dat we op locatie afspreken en mondeling advies geven.
Een paar bijzonderheden waren de advisering rondom de nieuwe expositie van het Utrechts
Archief, advies over de toegankelijkheid van het filmfestival, advies tijdens de verbouwing van
het gebouw waar RASA gehuisvest was en de advisering rondom de toegankelijkheid van één
van de tijdelijke liften voor de restauratie van de Domtoren.
Stembureaus
In 2019 heeft het Solgu tijdens de verkiezingen 72 van de 159 stembureaus bezocht en een
advies geschreven wat nodig is om zelfstandig stemmen mogelijk te maken. Het Solgu
hanteert normen vanuit de functionaliteit (wat werkelijk nodig is om zelfstandig te kunnen
stemmen) en is op sommige punten strenger dan de overheid en op andere punten
pragmatischer en realistischer.
Lees meer
•
•
•

Uitnodiging enquête toegankelijkheid stembureaus
Stemmen met een visuele beperking
Toegankelijkheid stembureaus

13.Utrecht toegankelijk voor iedereen
Het Solgu werkt mee aan een toegankelijke gastvrije stad voor iedereen.
Sportakkoord
In de zomer was het Solgu één van de partijen die het Sportakkoord ondertekende, om
aandacht te vragen voor mensen met een beperking die willen sporten of vrijwilligerswerk in
een sportclub willen doen. Lees meer
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VN-verdrag in Utrecht
December 2019 presenteerden de gemeente Utrecht samen met belangenbehartigers het VNverdrag in Utrecht: ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk!’.
Met name zijn we blij dat de komende drie jaar subsidie wordt gegeven aan ondernemingen,
verenigingen en niet-gemeentelijke organisaties om aan toegankelijkheid te werken.
Lees meer

14.Mobiliteit voor iedereen?
Vertegenwoordiging reizigersbelangen
Het Solgu neemt deel aan het ROCOV, belangenbehartiger van reizigers.
Namens het ROCOV zijn meerdere nieuwe bussen geschouwd en is advies gegeven voor
verbeteringen. Doordat de belangenorganisaties vrijwel altijd achteraf betrokken worden,
worden de adviezen nauwelijks of niet opgevolgd.
Uithoftram
In 2018 stelde BiNG (Beheer Inrichting Gebruik) de vraag of het ontwerp van de toekomstige
tramhaltes van de SUNNY-lijn (tramverbinding Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein) voldoet.
Daarvoor was het nodig om eerst de aansluiting van de tram met de tramhaltes van de nieuwe
Uithoflijn te testen, dit ontwerp komt overeen met de nieuwe haltes van de SUNNY-lijn. In
september 2019 heeft het Solgu tijdens een testrit het hoogteverschil van de tramvloer met
alle nieuwe haltes van de Uithoflijn gemeten. We ondervonden dat bij alle haltes de norm van
50 mm werd overschreden. Vanaf 1970 geldt algemeen dat hoogteverschillen / drempels niet
hoger dan 20 mm mogen zijn. De overheid heeft een aantal jaren terug gesteld dat voor het
openbaar vervoer hoogteverschillen tot 50 mm toelaatbaar zijn.
Niet alle rolstoelen zijn echter in staat om dit soort hoogteverschillen veilig te overbruggen.
Omdat de overheid de norm van 20 mm naar 50 mm heeft opgerekt, stelt het Solgu dat het
hoogteverschil van 50 mm dan het maximum moet zijn en in elk geval niet overschreden mag
worden.
Het Solgu heeft de BiNG en de ambtenaren in oktober 2019 geadviseerd om de hoogte van
de tramhaltes voor de SUNNY-lijn aan te passen.
In het Rocov heeft het Solgu aan de ambtenaren van de Provincie meerdere malen gevraagd
om zelf het hoogteverschil officieel vast te stellen.
Lees meer:
Uithoflijn voldoet niet aan wettelijke norm
Provincie en Rocov meten tramlijn
Meld ons je ervaring met tram 22 naar Utrecht Science Park
Inzet toegankelijke treinen
In 2019 kreeg het Solgu meerdere klachten over ontoegankelijke treinen op trajecten waar
eerst toegankelijke treinen reden. Voor onze achterban maakt het een groot verschil of je op
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een willekeurig tijdstip zelfstandig een trein van bijvoorbeeld station Leidsche Rijn naar station
CS Utrecht kunt nemen of dat je lang van te voren hulp moet aanvragen. Prorail wil treinen
willekeurig in kunnen zetten en is niet bereid om de inzet van toegankelijke treinen te
garanderen. Op deze wijze duurt het nog tientallen jaren voordat mensen zelfstandig kunnen
reizen. Het Solgu is samen met de gemeente Utrecht met Prorail in gesprek gegaan. De
situatie in Leidsche Rijn en Woerden is verbeterd, maar Prorail wil verder geen garanties
geven. Eén en ander is kortgesloten met de landelijke belangenorganisatie Ieder(in).
Werkgroep doelgroepenvervoer
Het Solgu neemt deel aan een werkgroep doelgroepenvervoer georganiseerd door het
Aanbestedings Instituut Mobiliteit Voorbereiden Aanbestedingen (AIM). Het Solgu wil zich
daarmee beter voorbereiden op toekomstige aanbestedingen, zodat de toegankelijkheid en
bruikbaarheid beter in aanbestedingen worden geborgd.
Fietsparkeren
Een deel van de achterban van het Solgu maakt gebruik van de fiets of van fiets-hulpstukken
bij rolstoelen. Zij ondervinden problemen bij het stallen omdat veel stallingen verdiept zijn en
of geen voorzieningen hebben voor het stallen van aangepaste fietsen.
Het Solgu heeft meerdere overleggen gehad over het verbeteren van de mogelijkheden en het
verbeteren van de informatie over fietsstallingen. Naar aanleiding van deze overleggen zijn in
de stalling op de Zadelstraat aanpassingen aangebracht en zijn alle pop-up stallingen ook
voorzien van aanpassingen.
Ontheffing parkeren voetgangersgebied
Voor fietsers met beperkingen is op verzoek van het Solgu een ontheffingsregeling in het leven
geroepen zodat zij overal in het voetgangersgebied mogen parkeren.

15.Overleg en samenwerking
Wmo-Cliëntenraad
In samenwerking met voorzitter, beleidsondersteuner en adviseur, helpt het Solgu mee aan
de coördinatie Cliëntenraad – Wmo.
Omgevingsvisies ‘kader’
De gemeente Utrecht schrijft voor elke wijk een aparte omgevingsvisie. Het Solgu is en wordt
daar niet bij betrokken. Eerder heeft het Solgu enkele bijeenkomsten voor de omgevingsvisie
Vleuten/de Meern bijgewoond, maar in het uiteindelijk document is nauwelijks iets over
inclusiviteit terug te vinden. Het bijwonen van alle bijeenkomsten voor alle wijken kost zeer
veel uren en levert behalve verschillende visies nauwelijks iets op. Daarom heeft het Solgu
een kader geschreven waar alle omgevingsvisies aan zouden moeten voldoen. Dit kader is
vrijwel geheel overgenomen door het college, zie bijlagen 1 en 2.
Toegankelijkheidsnetwerk
Solgu neemt deel aan het toegankelijkheidsnetwerk dat door de gemeente een paar keer per
jaar wordt georganiseerd. Hier wordt kennis en inspirerende activiteiten op het gebied van
toegankelijkheid door verschillende gemeentelijke diensten uitgewisseld.
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Vuelta
Er is nauw overleg tussen de gemeente en het Solgu over de organisatie van de Vuelta.
Vanuit de Tour de France in Utrecht zijn lessen getrokken die nu worden toegepast in de
organisatie van de Vuelta. Er komen op centrale maar niet te drukke locaties opstelplaatsen
voor rolstoelgebruikers en er wordt onderzoek gedaan of er ook iets soortgelijks als de
blindentribune op Galgewaard kan worden georganiseerd.
Hogeschool studieopdracht studenten
Enkele studenten van de Hogeschool Utrecht hebben de bruikbaarheid van trappen in de
openbare ruimte onderzocht als studie project. Het Solgu heeft hen daarbij begeleid. Dit naar
aanleiding van de markt op de hogeschool waaraan we meewerkten: ‘bewegen in de openbare
ruimte’ (zie hst. 10 Samenwerking).

Verwerken signalen
Ons werk is ondermeer gebaseerd op signalen uit de samenleving. Veel van ons werk dat
hieruit vloeide vond u terug in ons jaarverslag. Hieronder signalen die nog niet aan bod zijn
gekomen:
•

•

Overleg ziekenhuis Antonius over samenwerking Saltro i.v.m. uitwisseling informatie
over bloedtesten. Gebleken is dat de systemen voor bloedonderzoek niet dezelfde zijn.
Daardoor zijn patiënten genoodzaakt om bloed te laten prikken in het ziekenhuis, in
plaats van de prikdienst van Saltro ‘om de hoek’. Dit is belastend voor patiënten.
Naar aanleiding van signalen over lange levertijden van hulpmiddelen en reparatie van
hulpmiddelen: bijeenkomst Wmo-loket met leden van Wmo-Cliëntenraad. Werken aan
verbeterplan levering en reparatie hulpmiddelen (n.a.v. RIB 7/3 klik hier).
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16.Bijlagen
1. Brief Solgu naar B&W advies omgevingsvisies
Datum: 23 mei 2019 Betreft: Een Omgevingsvisie voor álle inwoners
Geacht College,
De Omgevingsvisie van de gemeente is een belangrijk document. Deze visie geeft richting aan de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Het gaat om de omgeving waar wij wonen,
opgroeien, werken en leven. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten volwaardig
kunnen meedoen in de gemeente Utrecht. Daarom leveren wij, het Solgu, graag een bijdrage aan de
totstandkoming van de omgevingsvisies in Utrecht. We pleiten voor inclusieve omgevingsvisies voor
alle wijken met een visie op de leefomgeving die goed is voor álle inwoners, met en zonder beperking.
Toegankelijkheid Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag handicap in Nederland in werking. Dit verdrag
heeft tot doel het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een
beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige
participatie. Dit verdrag vormt het kader voor de regelgeving en dus ook voor visies en plannen. Een
toegankelijke leefomgeving is een voorwaarde voor mensen met een beperking om volwaardig mee te
kunnen doen. Toegankelijkheid is opgenomen in de wettekst van de Omgevingswet 4.
We vragen u om het VN-verdrag als kader vast te stellen voor alle omgevingsvisies en
omgevingsplannen. Wij stellen daarvoor de volgende tekst voor:
‘Bij alle ontwikkelingen in de openbare ruimte en de gebouwde omgeving is het uitgangspunt dat
iedereen, dus ook mensen met een beperking, gebruik kan maken van de openbare ruimte en de
gebouwde omgeving.’
Wij vragen u deze tekst op te nemen als kader in de inleiding van elke omgevingsvisie. Hiermee geeft
u goed uitvoering aan het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Daarin is immers
het geleidelijk verbeteren van de toegankelijkheid een belangrijke opgave.
Van visie naar concrete maatregelen
Toegankelijkheid van de leefomgeving is een breed begrip. Daarom is het nodig om een nadere
uitwerking in concrete thema’s in elke omgevingsvisie op te nemen. Wij bepleiten de volgende specifieke
doelstellingen.
Woningen
•
•

•

Alle nieuwe woningen zijn te bezoeken èn te bewonen door mensen met een beperking. De
woningen zijn bovendien levensloopbestendig 5.
Alle renovaties van woningen leiden zoveel mogelijk tot woningen die te bezoeken zijn door
mensen met een beperking. Het streven moet zijn dat de woningen ook bewoonbaar en
levensloopbestendig zijn.
In alle, dus ook oude wijken, is een aantal woningen dat te bezoeken en te bewonen is door
mensen met een beperking.

4

Artikel 4.21 gaat over het waarborgen van de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken
en de directe omgeving daarvan voor mensen met een functiebeperking. Met het opnemen van
doelstellingen voor toegankelijkheid in de gemeentelijke Omgevingsvisie draagt de gemeente bij aan
de uitvoering van dit wetsartikel.
5 Criteria ontwikkeld door het MNU n.a.v. Motie 39 (4-5-2015) en Motie 211 (8-11-2018).
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Openbare gebouwen
•
•

Nieuwbouw en verbouw van gemeentelijke gebouwen met een publieksfunctie vindt plaats
volgens de Utrecht Standaard Toegankelijkheid (UST) 6.
De gemeente stimuleert dat nieuwbouw en verbouw van particuliere gebouwen met een
publieksfunctie, ook plaatsvindt volgens de UST.

Openbare ruimte
•
•
•
•
•

•
•

Voor het ontwikkelen van plannen voor de openbare ruimte wordt de UST als leidraad gebruikt,
net als bij gemeentelijke gebouwen.
De gemeente stimuleert dat voor particuliere ruimten die als openbare ruimte wordt gebruikt,
ook de UST als leidraad wordt gebruikt.
Voor elk plan geldt dat alle voetgangers, dus ook voetgangers met beperkingen, in staat zijn
om bruikbare, veilige7 en logisch gelegen voetpaden te gebruiken.8
Belangrijke voetgangersroutes hebben de hoogste mate van toegankelijkheid.
Recreatieve voorzieningen in de openbare ruimte zoals parken, speelplekken of
evenementenlocaties, zijn toegankelijk en zo ingericht dat deze ook bruikbaar zijn voor mensen
met beperkingen.
Er is een goede spreiding van openbare en toegankelijke toiletten 9.
De LED-straatverlichting is afgeschermd zodat er geen verblinding optreedt.

Mobiliteit
•

Alle inwoners moeten van A naar B kunnen komen:
o te voet, langs toegankelijke veilige looproutes;
o met de fiets, met de mogelijkheid specifieke rijwielen als handbikes te stallen en een
rolstoel of rollator te lenen;
o met de auto, er is een ruim parkeerbeleid voor mensen met een
gehandicaptenparkeerkaart;
o met een goed functionerende regiotaxi;
o met alternatieve openbare vervoersmiddelen (bijvoorbeeld Buurtmobiel);
o met het openbaar vervoer, alle haltes zijn goed en veilig bereikbaar en toegankelijk.

Informatievoorziening
•

Informatie over omgevingsplannen/bestemmingsplannen en bouwplannen is naast digitaal ook
op een andere wijze beschikbaar.

Het Solgu is graag bereid om een nadere toelichting te geven. Samen kunnen we van de
Omgevingsvisies van gemeente Utrecht inclusieve Omgevingsvisies maken.
Met vriendelijke groet,

6

UST stelt dat het uitgangspunt is dat elk plan 100 % toegankelijk is en dat afwijkingen in het bouwproces
worden beargumenteerd en aan de opdrachtgever worden voorgelegd. 4 Shared Space oplossingen worden niet
toegepast, omdat kwetsbare verkeersdeelnemers zich onveilig voelen en/of niet kunnen oriënteren en zo worden
buitengesloten. Zie inspraak RIB 14 mei 2019
7 Shared Space oplossingen worden niet toegepast, omdat kwetsbare verkeersdeelnemers zich onveilig voelen
en/of niet kunnen oriënteren en zo worden buitengesloten. Zie inspraak RIB 14 mei 2019
8 Voetpaden voor iedereen
9 Zie inspraak RIB 14 februari 2019
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Mw. drs. E.W.M. (Annelies) de Jong, Directeur Solgu

2. Reactie Wethouder van Ooijen op advies Solgu m.b.t. omgevingsvisies.
Verzonden: maandag 22 juli 2019 11:43
Beste Annelies,
Dank voor je e-mail, de input en advies met betrekking tot de omgevingsvisies.
Toegankelijkheid en het verder verbeteren daarvan staan hoog op de agenda van dit College. Wij zijn
blij dat Solgu samen met ons wil werken aan inclusieve omgevingsvisies en een toegankelijke stad.
Zoals jullie weten zitten we in de eindfase van het opstellen van het plan van aanpak VN verdrag.
Solgu is nauw betrokken bij de totstandkoming hiervan. In het plan nemen we op dat in elke
omgevingsvisie aandacht moet zijn voor de toegankelijkheid voor bewoners en bezoekers met een
beperking, in algemene zin maar ook toegespitst op wat specifiek van belang is voor het betreffende
gebied. Daarnaast nemen we in het plan van aanpak VN verdrag onze ambities en acties op ten aan
zien van wonen, openbare gebouwen, openbare ruimte, mobiliteit en informatievoorziening. Op deze
manier scheppen we het kader voor een toegankelijker Utrecht. In het opstellen van de jaarlijkse
werkplannen trekken we graag met Solgu op. Dit om te bepalen welke concrete acties op welk moment
nodig zijn om in de praktijk het verschil te maken.
Met vriendelijke groet,
Maarten van Ooijen,
wethouder Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn, Asiel en integratie en Sport
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3.Organisatie
Bestuur
Dhr. drs. Taco Nijhoff

Secretaris per 12 september 2012
Voorzitter per 16 september 2015
Afgetreden op 10 juli 2019 Lees meer

Dhr. ing. Martijn van Andel

Bestuurslid per 6 april 2016
Voorzitter per 10 juli 2019

Mw. drs. Karin Visser

Bestuurslid per 04 februari 2015
Secretaris per 16 september 2015

Mw. Margreet Pelgrum

Bestuurslid per 03 februari 2014

Dhr. Fuat Akbulut

Bestuurslid per 07 april 2014

Mw. drs. Corinne Tutein-Nolthenius Bestuurslid per 06 juli 2016
Mw. drs. Sanny van der Steen

Bestuurslid per 11 september 2019

Dhr. Dennis van Elten

Bestuurslid per 11 september 2019

Voorlichters
Samen met ervaringsdeskundigen geven we workshops en presentaties. Afhankelijk van het
thema nodigen we vrijwilligers uit om een bijdrage te doen.

Vrijwillige medewerkers
Mw. AnneMieke Bökkerink

Vertrouwenspersoon Solgu

Freelance medewerkers
Dhr. Jos ter Hoeven
Dhr. Léon Masselink

Automatisering
Notulist bestuur

Bureaumedewerkers

V.l.n.r. boven: Job Haug (beleidsmedewerker Huisvesting, Toegankelijkheid, Mobiliteit); Roos
Hoelen (beleidsmedewerker Werk, Inkomen, Onderwijs).
v.l.n.r. beneden: Sofie Fonteijn (secretariaat); Annelies de Jong (directeur, beleidsterreinen
Wmo, Welzijn, Beeldvorming)
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4.Communicatiemiddelen
Websites
•
•

•

De algemene website www.Solgu.nl die in 2011 werd gelanceerd, wordt regelmatig
bijgehouden. Wekelijks wordt de nieuwspagina en de agenda bijgewerkt.
De website www.toegankelijkutrecht.nl is op 1 oktober 2012 gelanceerd door de
gemeente Utrecht die eigenaar is. De data worden bijgehouden en uitgebreid door
het Solgu.
Wheelmap.org is de nieuwe app die in 2018 gelanceerd is. Via
www.toegankelijkutrecht.nl kom je ook op Wheelmap.org.

Sociale media
•
•
•
•

In 2011 is een account op Facebook aangemaakt (Solgu voor Utrechters met een
beperking) waarmee ‘vrienden van het Solgu’ elkaar kunnen ontmoeten.
Studenten met een Beperking heeft een aparte Facebookpagina.
Denken&Tanken is op Facebook en op Instagram te vinden.
Solgu heeft een Twitter-account.

5.Grondleggers van het Solgu d.d. 1976
ANGO, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
BNMO, Bond van Nederlandse Militaire Oorlog- en Dienstslachtoffers
BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
Eendrachtig Sterk, Vereniging voor Fibromyalgie-patiënten
Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Utrecht
Kinderhuis Wijkersloot
Nederlandse Multiple Sclerose Stichting, afdeling Utrecht
Harry Bacon, Nederlandse Stoma Vereniging
IRENE, Speelzaal voor peuters met een handicap
Oogvereniging, Belangenvereniging voor Blinden en Slechtzienden
NVVS, Nederlandse Vereniging van Slechthorenden
Mytylschool Ariana de Ranitz
Onderling Sterk, Vereniging voor CVA
Paraplu, Sociaal culturele organisatie van mensen met een functiebeperking
Parkinson Patiëntenvereniging
SUDO, Samenwerkende Utrechtse Doven Organisaties
Dwarslaesie Organisatie Nederland
Stichting Fokus Exploitatie
Stichting Handicap en Studie
Stichting Provinciaal Platform Migranten met een Functiebeperking
Stichting Thuishulpcentrale voor mensen met een handicap
Vereniging van Reumapatiënten Utrecht en omstreken
VSN, Vereniging Spierziekten Nederland
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