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1.Voorwoord en highlights 

Coronacrisis  
Het jaar 2020 kan in één adem genoemd worden met corona. Deze pandemie heeft de 

samenleving wereldwijd op veel manieren ontwricht. Ook wij hebben ons werk moeten 

aanpassen. Thuiswerken, bijeenkomsten die niet doorgingen, zoveel mogelijk online verder 

gaan. En natuurlijk achterhalen wat dit met onze achterban doet. 

Corona bracht ziekte, angst en frustratie, eenzaamheid en verlies. We zagen dat de 

coronacrisis ongelijk toesloeg in de samenleving. Niet alleen voor mensen die hun baan of 

levenswerk verliezen, ook voor mensen met een beperking sloeg de crisis hard toe. Veel 

mensen uit onze achterban zitten al een jaar lang thuis, afhankelijk van zorgmedewerkers die 

misschien wel het virus bij zich dragen…  

Voor het Solgu is het een druk jaar geweest. Naast ons ‘gewone’ werk wilden we horen wat 

de crisis doet als je een beperking hebt, en probeerden we erop in te spelen.  

• Kan iedereen bijvoorbeeld een toegankelijk ommetje maken in de buurt?  

• Hoe toegankelijk zijn websites nu we zo afhankelijk zijn van digitale diensten?  

• Kunnen mensen die volledig afhankelijk zijn van het OV nog wel reizen?  

• En kan iedereen ook thuis werken en -studeren met voldoende ondersteuning?  

Vragen die extra lading hebben gekregen door de coronacrisis. Daarnaast voerden we overleg 

over het gebrek aan beschermingsmiddelen, hoe komt iedereen aan z’n boodschappen, de 

mondkapjesplicht, geen fysiotherapie, enz. (zie bijlage 1). 

Niettemin hoorden we ook goede verhalen: hulp van mensen die je niet (goed) kende, meer 

rust, meer vaardigheden opgedaan om online je leven te regelen, de inzet van een gebarentolk 

wat steeds normaler wordt, contacten in kleine kring die toch doorgaan waar je dan extra blij 

mee bent.  

Terwijl ik dit schrijf is het 2021 en is de vaccinatie gestart, er komen andere tijden. Of het weer 

‘normaal’ wordt en of we alles terugdraaien valt te bezien en is wellicht niet wenselijk. Sommige 

zaken zijn door de crisis scherper duidelijk geworden: grote vragen hoe ons land bestuurd 

wordt in crisis bijvoorbeeld, maar ook kwesties die ik hiervoor noemde. Het alledaagse leven 

van onze achterban is door deze crisis meer dan gemiddeld geraakt.  

Werken aan gelijke kansen voor mensen met een beperking is ons werk waarvoor we ons met 

hart en ziel inzetten. In de coronacrisis is die kansenongelijkheid op alle fronten nog scherper 

naar voren gekomen. Onze achterban bedanken we voor het geven van signalen, zonder hen 

kunnen we dit werk niet doen. Zij zijn onze ogen en oren in wijken en buurten. Het is mede 

door corona steeds duidelijker geworden dat de wisselwerking met individuen essentieel is om 

te weten wat er speelt. Dit wordt ook van ons verwacht. De gemeente en de Veiligheidsregio 

Utrecht vragen expliciet naar de ervaringen van onze achterban in coronatijd. 

Daarnaast veel dank aan ons bestuur en de samenwerking met organisaties en partijen in de 

stad. 

 



6 
Jaarverslag Solgu 2020 
 
 

Ik ben er trots op dat we met ons kleine team van huis uit verder zijn gegaan, samen met drie 

stagiaires (met een beperking) die werkten aan een afstudeeropdracht en werkervaring 

opdeden. Natuurlijk wilden we hen een andere werkomgeving bieden dan de thuiswerkplek, 

niettemin bleef iedereen de moed erin houden of spraken we elkaar moed in. Ik nodig u uit om 

te lezen wat we (digitaal!) allemaal tot stand hebben gebracht en wens u veel leesplezier! 

Maart 2021, Annelies de Jong 

 

v.l.n.r. Roos Hoelen (beleidsmedewerker), Michiel de Groot (stagiair), Annelies de Jong 

(directeur), Bianca van den Heuvel (stagiaire op scherm), Bruno Spoor (stagiair), Job Haug 

(beleidsmedewerker) 

Algemeen 
In al onze werkzaamheden onderscheiden we drie belangrijke pijlers van ons werk: 

Toegankelijkheid:  Kun je er komen, kun je erin, kun je doen wat je geacht wordt te doen? 
Gastvrijheid:   Gaat iedereen normaal met jou om? 
Beeldvorming:  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.   
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Nieuwjaarsbijeenkomst met vrijwilligers begin 2020 in het Utrechts Archief met borrel na 

afloop in restaurant de Rechtbank 

Terugkijkend op 2020 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 2019 door het College aangenomen.  

Belangrijk daarbij is dat vanaf 1 januari 2020 ondernemers en organisaties subsidie aan 

kunnen vragen voor fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid.  

Toegankelijkheidssubsidie 
In 2020 zijn we begonnen met de advisering op de toegankelijkheidssubsidie. De gemeente 

Utrecht trekt meer dan een miljoen euro uit om de stad in 3 jaar tijd toegankelijker te maken. 

We hebben hiervoor lang gelobbyd, en toen het eindelijk van start ging op 1 januari 2020, brak 

in maart de coronacrisis uit. We waren amper begonnen de subsidie bekend te maken, toen 

alles stil kwam te liggen. Alle horeca, winkels, sportaccommodaties, alles ging dicht. 

Ondernemers hadden heel andere dingen aan hun hoofd dan het toegankelijk maken van hun 

pand. Toen na een half jaar bleek dat er geen enkele aanvraag was binnengekomen, zijn we 

samen met de gemeente in de zomer veel ondernemingen gaan bellen. En zijn we flyers gaan 

uitdelen. Vanaf die tijd kwamen gelukkig de aanvragen binnen. Zoveel zelfs dat er extra geld 

is gevraagd om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen toekennen. Meer dan 60 aanvragen 

kwamen binnen! Ook knelpunten binnen de openbare ruimte worden opgelost met een deel 

van dit budget. 

Studenten 

De studenten van Denken&Tanken hebben meegewerkt aan de organisatie van de 

introductieweek in 2020. Mentoren hebben een training gehad hoe om te gaan met studenten 

die een beperking hebben. Ook op de digitale UIT-markt was Denken&Tanken te vinden.  

https://www.solgu.nl/nieuws/utrecht-voor-iedereen-toegankelijk-4/
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Denken&Tanken bij het Solgu 

Gastlessen en workshops Bijzonder Gastvrij    

Verder hadden we aantal gastlessen en workshops Bijzonder Gastvrij gepland. Eén daarvan 

ging door, vlak voor de coronacrisis. Baliemedewerkers van de gemeente Utrecht kregen een 

workshop. 

 

Workshop Bijzonder Gastvrij baliemedewerkers gemeente Utrecht 
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En natuurlijk: veel overleg via Teams, Skype, Zoom  

 

 

Zo kan ik nog wel even doorgaan. In dit jaarverslag ziet u de belangrijkste activiteiten en 

ontwikkelingen op een rij.   
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2.Politiek  

Raadsinformatiebijeenkomsten 

We werkten mee aan een aantal raadsinformatiebijeenkomsten.  

• Toekomstanalyse ouderen  

• Levensloopbestendige woningen bezoekbaar en bewoonbaar voor mensen met een 

beperking. Lees meer 

• Werk en woonruimte voor jongeren met een beperking. Lees meer  

• VN-verdrag in Utrecht. Lees meer 

• Toegankelijke digitale stad. Lees meer 

Belangrijkste effecten van het lobbywerk 

• Werkmatchers van de afdeling Werk&Inkomen krijgen training van het Solgu hoe je 

een beperking herkent bij werkzoekenden. Ook beleid inzetten waarmee mensen met 

hulp aan het werk kunnen. Lees meer 

• In de nieuwe parkeervisie van de gemeente zal veel meer aandacht worden besteed 

aan de parkeerproblematiek van mensen met beperkingen, zowel voor automobilisten 

als voor fietsers. (Lees meer) 

• Hulp bij het huishouden krijgt andere invulling bij nieuwe aanbesteding (voor 2022) 

Lees meer). Meer signaleren en een goede klik met de cliënt. Dit strookt met ons 

pleidooi voor meer regie (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 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 (Lees meer). 

• In de nieuwe mobiliteitsvisie zal veel meer aandacht worden besteed aan inclusie.   

Afspraken bewaken en signalen bewaren 
In deze lijst (‘waakhondlijst’) staan zaken die we belangrijk vinden om te blijven volgen. Moties 

die zijn aangenomen, maar nog niet uitgevoerd bijvoorbeeld. U vindt de lijst in bijlage.  

Stembureaus 
De toegankelijkheid van stembureaus heeft tijdens alle verkiezingen onze aandacht. Ook in 

2020 onderzochten we de stembureaus. Omdat de coronacrisis waarschijnlijk de organisatie 

van het stemmen gaat beïnvloeden, richten we ons op de gemeenteraadsverkiezingen van 

2022.  

  

https://www.solgu.nl/nieuws/levensloopbestendige-woningen-voor-ouderen-en-mensen-met-een-beperking/#more-1741
https://www.solgu.nl/nieuws/jongeren-met-een-beperking-en-het-vn-verdrag/#more-1798
https://www.solgu.nl/nieuws/utrecht-voor-iedereen-toegankelijk-2/#more-1783
https://www.solgu.nl/nieuws/toegankelijke-digitale-stad/
http://www.solgu.nl/nieuws/goed-nieuws-meer-aandacht-voor-mensen-met-een-beperking-bij-werk-inkomen/#more-1633
https://www.solgu.nl/nieuws/parkeren-met-een-handicap/#more-2113
https://www.solgu.nl/nieuws/poetsen-en-opletten/#more-2442
https://www.solgu.nl/nieuws/eigen-regie/
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/954fa868-fb1c-4e79-83e8-db950f072576
https://www.solgu.nl/nieuws/help-mee-en-test-de-straatverlichting/
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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 toegankelijkheid 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. Deze manier van werken blijkt niet van nature ‘tussen 

de oren’ te zitten bij ontwerpers en aannemers. 

Parkeren op de stoep                           

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. Het gemeentelijk beleid voor ‘meer ruimte voor de voetganger’ 

staat op gespannen voet met het parkeren 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. Landelijk 

en internationaal 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 

Oudwijkerdwarsstraat; het Smakkelaarsveld; het Lombokplein; Tolsteeg; de Voorstraat - Witte 

Vrouwenstraat, Singel,  Laan van Puntenburg, Moreelse Hoek, Studie Noord West  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 2020 zijn de overige delen van de routes geïnventariseerd 

en zijn plannen gemaakt om deze resterende delen aan te passen. In 2021 zal het Solgu de 

aangepaste routes controleren. 

 

1 Openbare ruimte waarin iedere verkeersdeelnemer ter plekke wordt aangesproken op eigen 
verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht, omdat aanwijzingen, ge- en verboden ontbreken. 
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Toeristische stadswandeling  

Het Solgu heeft al jaren de wens voor een toegankelijke toeristische stadswandeling en heeft 

in 2020 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. 

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 en vervangen door ontoegankelijke toiletten. Na jaren 

actie waren deze toiletten op verzoek van onze achterban geplaatst (zie filmpje uit 2003). 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. Door medewerkers van het POS wordt op 

eigen initiatief filmmateriaal gemaakt (zie filmpje ).  

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 

https://youtu.be/ztnqaVQ1x-w
https://www.solgu.nl/nieuws/iedereen-kan-de-pot-op/
https://www.youtube.com/watch?v=9e_LjUNwbI4https://www.youtube.com/watch?v=9e_LjUNwbI4


13 
Jaarverslag Solgu 2020 
 
 

‘om de hoek’. Dat is door ontoegankelijke en soms veel te lange paden en ontoegankelijke 

bruggen nog niet in alle parken het geval. 

4.Huisvesting  
Merwedekanaalzone 

Het Solgu neemt deel aan de werkgroep wonen in MNU verband die zich in 2019 onder andere 

heeft ingezet voor de toegankelijkheid van de woningen en de woonomgeving in de 

toekomstige Merwedekanaalzone. Meer hierover wordt in MNU-verband gecommuniceerd. 

Lees meer  

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 en inzicht/overzicht in de vele 

eenvoudig 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 en 

dat de werkwijze sterk afhankelijk is van het aanbod van informatie door de 

woningbouwcorporaties. Het blijkt niet eenvoudig om dit beleid snel te wijzigen. In 2020 

krijgt dit een vervolg. Lees meer 

5.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.  

https://www.solgu.nl/nieuws/levensloopbestendige-woningen-voor-ouderen-en-mensen-met-een-beperking/
https://www.solgu.nl/nieuws/help-mensen-met-ziekte-handicap-aan-een-geschikt-huis/#more-1470
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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.  

Rondom de thema’s waar studenten van Denken&Tanken aan werkten en de partijen 

waarmee wordt samengewerkt waren begin 2020 veel fysieke bijeenkomsten gepland. We 

hebben samen met de samenwerkingspartners veel tijd, energie en creativiteit gestopt in het 

omzetten van fysieke ontmoetingen naar online varianten. De leden van Denken&Tanken 

onderhielden onderling intensief online contact.  

In 2020 bestond de groep studenten uit:  

• Sergey Dragomiretskiy UU Business Intelligence  

• Stan Verstegen HKU-conservatorium 

• Sascha van den Dries, UU algemene sociale wetenschappen 

• Michiel Bron UU filosofie en geschiedenis  

• Anne Neelen, UU pedagogiek. 

• Bianca van den Heuvel, HU Commerciële Economie  

• Bruno Spoor, Hbo Commerciële Economie 

• Michiel de Groot, HU Media en Design. 

• Noraly Simons, HU Social Work 

• Veena Houdijk, UU, Nederlands 

• Zoe Voss, UU Rechten 

• Jelle Meeuwissen HU Social work 

• Emma Dahlenberg, 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:  

https://www.solgu.nl/wp-content/uploads/2020/01/2020-Solgu-onderzoek-Sacha-van-den-Dries-Samen-student-zijn-Rapport-over-de-toegankelijkheid-van-studentenverenigingen.pdf
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a) Woonruimte 

b) Sociaal leven  

c) Financiën 

a. Woonruimte    

Met Vidius is veel overleg geweest over de woonsituatie van studenten met een beperking.   

Vidius heeft als partij in het Convenant Studentenhuisvesting in overleg met Denken&Tanken 

de belangen van studenten met een beperking behartigd. Resultaat is dat er in het convenant 

wordt benoemd dat de positie van studenten met een beperking die geen aangepaste 

woonruimte, maar wel urgent woonruimte nodig hebben dringend aandacht nodig heeft.  

Met de politieke partij Student & Starter is er gebrainstormd over hoe we kunnen werken aan 

het concretiseren van het convenant. 

Om de noodzaak van woningen voor studenten met een beperking en een urgente woonvraag, 

maar zonder behoefte aan een aangepaste woning onder de aandacht van de politiek en een 

breed publiek te brengen zijn we begonnen met het verspreiden van filmpjes waarin we een 

student met een beperking volgen die op zoek is naar een kamer.  Het eerste filmpje heeft een 

aanbod van een particuliere verhuurder opgeleverd.  

b. Sociaal leven  

• De UIT: Net als 2019 was Denken&Tanken in een vroeg stadium in gesprek met de 

UIT om mee te denken over programma, uitvoering, begeleiding van mentoren die 

eerstejaars studenten met een beperking begeleiden. Door de coronamaatregelen en 

de onzekerheid over wat er wel en niet mogelijk zou zijn lag het overleg tot eind mei 

stil. Begin juni werd besloten dat de UIT dit jaar geheel digitaal zou zin. 

Denken&Tanken was aanwezig op de digitale informatiemarkt van de UIT en 

organiseerde een fysieke borrel voor alle (eerstejaars) studenten met een beperking 

om kennis te maken met Denken&Tanken. Vanaf November 2020 ging 

Denken&Tanken weer in gesprek met het bestuur van de UIT voor het jaar 2021.  

• Studentenverenigingen: N.a.v. van het onderzoek van 2019 van onze stagiaire Sascha 

van den Dries waaruit bleek dat studentenverenigingen best inclusief willen zijn maar 

niet weten hoe, is Denken&Tanken in gesprek gegaan met Vidius, Studentenstad 

Raad, Bocs en FUG. Er werd besloten dat er een handleiding moet komen die 

studentenverenigingen handvatten biedt om open te staan voor en om te gaan met 

(nieuwe)leden met een beperking. Het plan was dat drie studentenverenigingen leden 

met een beperking zouden werven en zouden kijken hoe het hen verging in de 

vereniging en wat daarvan geleerd kon worden. Het geleerde zou verwerkt worden in 

de handleiding.  Dit project kon niet doorgaan omdat de studentenverenigingen geen 

fysieke bijeenkomsten meer hadden i.v.m. de coronacrisis. In plaats daarvan heeft 

Denken&Tanken, samen met Bocs, studenten met een beperking die al lid waren van 

een vereniging geïnterviewd. Ook heeft er een in oktober een rondetafelgesprek 

plaatsgevonden tussen voorzitters van studentenverenigingen, verenigingsleden met 

een beperking en studenten met een beperking die geen lid waren van een vereniging. 

Belangrijkste uitkomst was dat er bij studenten die niet lid zijn van een vereniging veel 

vooroordelen bestaan die hen beletten zich te melden bij een vereniging. In 2021 zal 

er verder gewerkt worden aan een communicatieplan om meer studenten te wijzen op 

de mogelijkheden bij een studentenvereniging. Ook krijgen studentenverenigingen 

https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/74944/utrechts-convenant-2000-extra-studentenwoningen-en-afname-wachttijd-met-1-jaar/
https://www.youtube.com/watch?v=nCZfmFLI3dA&t=19s


16 
Jaarverslag Solgu 2020 
 
 

advies over hoe ze het beste nieuwe leden met een beperking kunnen werven voor het 

komende studiejaar. Het rondetafelgesprek in oktober ligt aan de basis van dit advies 

• Meer bekendheid voor Denken&Tanken. Om meer studenten met een beperking te 

bereiken heeft onze stagiaire Bianca van den Heuvel in het kader van haar studie 

commerciële economie een onderzoek gedaan hoe we de bekendheid van 

Denken&Tanken kunnen verhogen.  

 

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.  

Bijbaantjes en financiën 

• Samen met De Nederlandse Bank, ECIO en Berenschot werkten we aan een 

bijbaantjes- en stagemarkt voor studenten met een beperking. De bijeenkomst was 

aanvankelijk gepland als een fysieke bijeenkomst maar is omgevormd tot een online 

evenement op 19 mei. De bijeenkomst bevatte een plenair gedeelte met sprekers, 

gevolgd door één op één gesprekken tussen werkgevers en sollicitanten met een 

beperking. Er waren 30 studenten en 10 werkgevers op deze bijeenkomst aanwezig. 

Solgu was aanwezig als organisator en als aanbieder van stageplaatsen. Alle 

aanwezigen waren tevreden over de geboden kansen om te netwerken naar een stage 

of bijbaan. 

• We bleven in contact met werkgevers om te zien waar in deze coronatijd nog 

mogelijkheden zijn voor studenten met een beperking die een bijbaantje of een stage 

zoeken. Vacatures van deze bedrijven delen wij via onze social mediakanalen. 

• Denken&Tanken overlegde met politieke partijen over de studietoeslag. 

• Denken&Tanken bezocht een congres over studenten met een beperking en financiën. 

De opgehaalde info werd op de webpagina van Denken&Tanken geplaatst.   

• Stagiaire Bianca van den Heuvel is begonnen met haar afstudeerstage waarin ze een 

communicatieplan maakt waarmee Denken&Tanken nog meer studenten kan 

bereiken.  

 

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 wordt onderzoek gedaan naar hoe we structureel meer aandacht kunnen genereren 

voor Denken&Tanken 

• Studentenverenigingen werken aan de fysieke en sociale toegankelijkheid van hun 

vereniging. Ze maken een plan om meer eerstejaars studenten te bereiken.  

• Huisvesting specifiek voor studenten met een beperking die geen aangepaste woning 

maar door hun beperking wel urgent woonruimte nodig hebben is opgenomen in het 

huisvestingsconvenant studentenhuisvesting.  

• De online stagemarkt voor studenten met een beperking was een succes. Veel 

studenten hebben toch een stage kunnen vinden. Solgu nam drie stagiaires aan.  
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• Binnen het Werkgeversservicepunt en de gemeente als werkgever, is steeds meer 

aandacht voor hoger opgeleide (studenten) met een beperking. 

• Solgu-Denken&Tanken heeft alweer 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) 

• 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 

• 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 

• Huisvesting voor studenten 

• Convenant studentenhuisvesting https://vidius.nl/wp-

content/uploads/2020/06/Convenant-studentenhuisvesting-DEFINITIEF-met-

ondertekening.pdf  

• Vacaturetekst stageplaats 

Stages 2020 
Vanaf september gingen bij het Solgu drie stagiaires aan de slag.  

Bruno, Michiel en Bianca zijn in september van start gegaan met hun stages en 

werkervaringsplaats. We zijn heel blij met deze nieuwe energie binnen het Solgu. Ze werken 

https://students.uu.nl/onbeperktstuderen
https://www.hu.nl/studeren-met-een-functiebeperking
https://www.solgu.nl/wat-biedt-solgu/studenten-denken-tanken/
https://www.solgu.nl/nieuws/ga-jij-straks-studeren-in-utrecht/#more-1224
https://www.solgu.nl/nieuws/uit-week-toegankelijk/#more-1399
https://www.solgu.nl/nieuws/huisvestiging-voor-studenten-met-een-handicap-aanpassing-en-vertrouwen/#more-1061
https://www.solgu.nl/nieuws/huisvesting-voor-studenten-met-een-beperking-actieplan/#more-1580
https://vidius.nl/wp-content/uploads/2020/06/Convenant-studentenhuisvesting-DEFINITIEF-met-ondertekening.pdf
https://vidius.nl/wp-content/uploads/2020/06/Convenant-studentenhuisvesting-DEFINITIEF-met-ondertekening.pdf
https://vidius.nl/wp-content/uploads/2020/06/Convenant-studentenhuisvesting-DEFINITIEF-met-ondertekening.pdf
https://www.solgu.nl/nieuws/zoek-jij-een-stage-met-maatschappelijke-impact-wil-jij-het-verschil-maken/#more-1641
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vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid aan opdrachten die ten goede komen aan het Solgu, 

en ook last but not least, aan hunzelf. 

Bruno Spoor, SEO Search Engine Optimizer (deeltijdstudie: 

commerciële economie) 
Werkervaringsplaats opdracht: 

• Hoe vindbaar is de info van het Solgu via zoekmachines? 

• Welke info vind je dan en wil je dit ook? 

• Hoe de vindbaarheid te verbeteren? 

Michiel de Groot, student Communication and Multimedia Design 

(CMD) 
Stage: Inclusiviteit online, opdracht: 

• Ontwikkelen richtlijnen voor digitale toegankelijkheid 

• Ontwikkelen tool om digitale ontoegankelijkheid te ervaren 

• Context: 2018 de wet “Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid”, 23 

september van kracht. 

Bianca van den Heuvel, student commerciële economie  
Stage: Zet Solgu’s Denken & Tanken op de kaart 

• Opstellen online en offline communicatieplan (doelstellingen, doelgroepen, strategie, 

budget, instrumenten, boodschap) 

• Uitvoeren van het communicatieplan (met medewerking van de studenten van 

Denken&Tanken en het Solgu-bureau) 

• In kaart brengen waar de studenten online maar ook offline gevonden kunnen worden 

(denk aan evenementen voor studenten, evenementen voor mensen met een 

beperking etc.) 

6.Werk  

Het Solgu vroeg ook in 2020 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 doelgroepenregister2 staan. 

Verder ondernamen we onderstaande acties:  

 

Het eerste halfjaar van 2020 werkten we, met hier en daar wat vertraging door de coronacrisis 

verder aan het beleidsterrein werk. 

• We namen op 10 maart deel aan de RIB Lokale Inclusie. We vroegen, in lijn met de in 

december 2019 aangenomen motie over de werkbeweging, aandacht voor maatwerk 

bij werk & inkomen voor mensen met een beperking. Tijdens de RIB is toegezegd dat 

 

2 Lees meer over wetten en regelingen  

https://www.solgu.nl/nieuws/participatiewet-doelgroepenregister-quotumwet-snapt-u-het-nog/#more-1759
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hier zal beleid voor gemaakt zal worden. Diverse partijen waaronder het Solgu zullen 

hierbij worden betrokken.  

• Het Solgu constateerde al snel dat de coronamaatregelen voor mensen met een 

beperking problemen veroorzaakten op alle levensgebieden. Solgu heeft haar 

signaalfunctie opgepakt en inventariseerde de problemen. Die inventarisatie is 

teruggekoppeld naar de gemeente. Signalen hebben wij o.a. opgehaald door het 

organiseren van online gesprekken in kleine groepjes over verschillende onderwerpen, 

als werk; inkomen; bestaanszekerheid en daginvulling. Ook vroegen wij mensen in 

persoonlijke, telefonische en online gesprekken naar de invloed van de 

coronamaatregelen op hun situatie. Het algemene beeld is dat mensen denken dat het 

door de cononacrisis nog moeilijker zal zijn om een baan te vinden dan het in normale 

omstandigheden al is.  

• Om te checken of bovenstaande aanname ook werkelijkheid is organiseerde Solgu in 

samenwerking met Stichting Incluvisie gesprekken tussen werkgevers en 

werkzoekenden met een beperking. Het doel was niet om tot directe matches te komen 

maar om samen te onderzoeken of wederzijdse aannames en vooroordelen wel 

klopten. Resultaat van de gesprekken was dat werkgevers een beter beeld kregen van 

werkzoekenden met een beperking. Werkzoekenden voelden zich gestimuleerd om 

(weer) te solliciteren.  

• Wij namen op uitnodiging van de gemeente deel aan het regionaal overleg inclusieve 

arbeidsmarkt van verschillende gemeenten in Midden- Nederland. 

• Met Inclusio en BTO sociaal en afdeling SROI van de gemeente startten wij een 

verkenning van de mogelijkheden van welzijns- en maatschappelijke organisaties om 

werkervaringsplaatsen/stages te bieden aan studenten en jongeren met een 

beperking. 

• Met de afdeling SROI van de gemeente onderzochten we hoe de SROI regelingen van 

de gemeente  werkgevers er toe kunnen bewegen ook arbeidsbeperkten aan te nemen 

die niet in het doelgroepenregister staan.  

• Solgu is als vertegenwoordiger van mensen met een lichamelijke beperking en/of 

chronische ziekte toegelaten tot het nieuwe Cliëntenplatform Werk & Inkomen. De 

eerste vergadering vond plaats op 24 juni 2020.  

• We onderhielden met verschillende partijen in de stad contact om het onderwerp 

werken met een beperking op de agenda te zetten of te houden: De Normaalste Zaak, 

MVO Nederland, College voor de Rechten van de Mens, ambtenaren bij de gemeente 

en de politiek.  

• We startten een verkenning over de mogelijkheden om na te denken over deelname 

van het Solgu aan de Werkwinkel in Overvecht. Door tussenkomst van corona hebben 

we die verkenning nog niet kunnen omzetten in concrete acties.  

• Solgu gaf workshops aan 4 teams van werkmatchers over het herkennen van een 

beperking bij mensen die niet in het doelgroepenregister staan. Ook kregen ze tips 

over hoe je een beperking bespreekbaar kunt maken. De workshop gaf daarnaast 

inzicht in hoe deze mensen begeleid kunnen worden naar werk en welke instanties 

daarbij zouden kunnen helpen. Ook kregen de werkmatchers een handout waarin alle 

informatie overzichtelijk is weergegeven.  

• Solgu gaf 2 stagiaires de mogelijkheid om af te studeren in een afstudeerstage. 

• Solgu gaf 1 werkzoekende de mogelijkheid werkervaring op te doen in een 

werkervaringsplaats.  
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Resultaten Werk 

• Werkmatchers zijn beter in staat een beperking bespreekbaar te maken. Ze hebben 

meer inzicht in de mogelijkheden om deze mensen naar werk te begeleiden.  

• Meer werkgevers in Utrecht zijn zich bewust van de capaciteiten van werkzoekenden 

met een beperking 

• Door deelname aan het Cliëntenplatform W&I kan het Solgu op zeer structurele en 

regelmatige basis knelpunten rond werken met een beperking onder de aandacht van 

het hoofd en beleidsmakers van werk en inkomen brengen.  

Lees meer over werk  

• Gesprek met werkgevers van Incluvisie https://www.solgu.nl/nieuws/werknemers-

met-een-beperking-aannemen-een-baan-vinden-kan-dat-ook-in-coronatijd/ 

• Werkbeweging juist voor mensen met een beperking 

 

7.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. 
 
Inkomen 

• Als lid van de armoedecoalitie en het ervaringsdeskundigenoverleg Overvecht werkten 

wij met veel partijen samen aan een betere inkomenspositie voor kwetsbare 

Utrechters. 

• Wij dachten mee met gemeenteraadsleden en beleidsmakers over 

inkomensgerelateerde zaken als bijzondere bijstand en medische kosten, de 

toegankelijkheid tot inkomensregelingen en de informatievoorziening m.b.t. 

inkomensregelingen. 

• Wij voerden (online)gesprekken met Utrechters met een beperking m.b.t. de gevolgen 

van de coronamaatregelen voor hun inkomenssituatie. Er waren zorgen over extra 

uitgaven aan mondkapjes, meer kosten voor levensmiddelen nu je je moeilijk kan 

bewegen in een winkel en je dus niet meer overal de koopjes kan scoren, wegvallen 

van inkomen voor zzp’ers met een beperking etc. Doordat Valys en Regiotaxi niet  

konden rijden hadden mensen te weinig inkomen en mogelijkheden om te reizen en 

deel te nemen aan sociaal leven dat nog wel mogelijk is buiten coronatijd.  Men vreest 

belastingverhogingen.  Men is bang dat er veel zaken verplicht zullen worden gesteld 

die veel impact hebben voor mensen met weinig geld. 

Resultaten Inkomen 
Ook in coronatijd bleef er binnen de gemeente bij beleidsmakers en politiek bewustzijn van de 

ingewikkelde situatie van mensen met een mensen net een beperking.   

  

https://www.solgu.nl/nieuws/werkbeweging-juist-voor-mensen-met-een-beperking/#more-1466
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8. Gastvrijheid: sociale toegankelijkheid  

Een aantal gastlessen en workshops dat gepland was, is in verband met corona afgezegd. 

Eén workshop aan baliepersoneel van de gemeente Utrecht is wel doorgegaan.  

Lees meer over workshop Bijzonder Gastvrij  

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

Resultaten PR - Communicatie 

• Solgu Nieuwsflitsen (15 x) 

• Verspreiden flyers Denken&Tanken 

• Vlogs Denken&Tanken 

• Programma UIT: melding van Denken&Tanken 

• Verspreiden flyers Toegankelijkheidssubsidie 

Week van de Toegankelijkheid 
In de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid zijn vanwege corona alle fysieke activiteiten 

afgelast. Zoveel mogelijk activiteiten zijn begin oktober omgebouwd naar online activiteiten. 

• Solgu nam deel aan een landelijk digitale meeting van belangenorganisaties. 

• Op 6 oktober nam Solgu deel aan de digitale uitreiking van de Utrechtse 

Toegankelijkheidsprijs. 

• Solgu nam 7 oktober deel aan bijeenkomst aangepast sporten (Lees meer) 

• Solgu-vrijwilligers namen deel aan de digitale Human Library bibliotheek Neude 

• Solgu organiseerde op 6 oktober samen met BOKS en FUG een rondetafelgesprek 

sociale toegankelijkheid studentenverenigingen. 

Lees meer  

Pers 

• Tram Uithof 

o 11 mei nieuwsitem RTV Utrecht (Lees meer) 

o AD nieuwsbericht zaterdag 13 juni (Lees meer) 

o Persbericht Uithoftram voldoet niet aan wettelijke norm (Lees meer) 

• Uitbreiding doelgroepenregister, Met het oog op morgen, radio-interview februari 

(Luister) 

• Persbericht subsidie toegankelijkheid (Lees meer). 

• Interview Annelies de Jong WMO-magazine (Lees meer) 

 

Samenwerking 

• Medewerking Inclusieve Vrijetijdsbesteding 

• Medewerking Markt Hogeschool Utrecht op februari: over bewegen in de Openbare 

Ruimte 

https://www.solgu.nl/wat-biedt-solgu/bijzonder-gastvrij/
file://///192.168.2.2/documentennew/SOLGU/BELEIDSTERREINEN/WELZIJN/2020%20Verslag%20Online%20bijeenkomst%20toegankelijkheid%20en%20communicatie%20aangepast%20sporten%207okt2020.pdf
https://www.solgu.nl/nieuws/week-toegankelijkheid-doe-mee/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2047291/
https://www.ad.nl/utrecht/rolstoelers-blij-dat-ze-over-plank-wel-de-sneltram-in-kunnen-maar-het-is-een-noodverband~add6421e/
https://www.solgu.nl/nieuws/uithoflijn-voldoet-niet-aan-wettelijke-norm/
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/30930-2020-01-06-slechtzienden-en-horenden-tellen-nu-ook-mee-voor-het-banenplan
https://www.solgu.nl/nieuws/utrecht-verhoogt-subsidie-voor-toegankelijkheid-naar-100/
file://///192.168.2.2/documentennew/SOLGU/PR%20%20MEDIA/ARTIKELEN%20OVER%20SOLGU%20en%20GERELATEERD/2020/2020%20Wmo-magazine%20definitief.docx.pdf
https://www.solgu.nl/nieuws/kinderproject-inclusieve-vrijetijdsbesteding/#more-1175
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Markt Hogeschool Utrecht, bewegen in de openbare ruimte 

10.Informatie over toegankelijkheid  

Wheelmap.org 
Wheelmap is een website – app met gegevens over toegankelijkheid van gebouwen. In 2020 

zijn 500 locaties in de wijken Noord en Noord-Oost geschouwd en voorzien van de mate van 

toegankelijkheid.  

 

App met beschikbaarheid gegevens parkeerplaatsen 
Het Solgu heeft een enquête gehouden over het gebruik en de wensen voor een app met 

informatie over de beschikbaarheid van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Solgu heeft 

de gemeente gevraagd om alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de gemeente en 

ook in alle parkeergarages te voorzien van een chip en op een app 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 huidige app Onwheels weinig gebruikt worden 

omdat deze kennelijk niet gebruiksvriendelijk is. Er is onderzoek nodig wat wenselijk is om de 

app gebruikvriendelijk te maken. 

11.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. Het 

Solgu verwacht dat uit de evaluatie zal blijken dat de UST enige herziening behoeft.  



23 
Jaarverslag Solgu 2020 
 
 

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. De implementatie van deze procedure zal de komende jaren extra 

inspanning vragen van de projectleiders en ontwerpers van de gemeente Utrecht. 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. Het Solgu heeft bij het Normalisatie Instituut zijn diensten en ervaring aangeboden 

om mee te denken bij de ontwikkelingen van het nieuwe normblad voor toegankelijkheid dat 

de komende jaren wordt ontwikkeld. 

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 2020 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. Verder centrum de Ganspoort, 

toegankelijkheid van een fietskelder bij een school, toegankelijkheid van 2 winkels, een 

individuele vraag voor de toegankelijkheid van een blinde van een kantoorgebouw enz.  

12.Mobiliteit voor iedereen 
Vertegenwoordiging reizigersbelangen  

Het Solgu neemt deel aan het ROCOV, belangenbehartiger van reizigers. 

De Provincie Utrecht is verplicht om vervoersplannen voor te leggen aan het ROCOV voor 

advisering vanuit de belangenorganisaties. Doordat de belangenorganisaties vrijwel altijd 

achteraf betrokken worden, worden de adviezen nauwelijks of niet opgevolgd.  

Uithoftram 

In 2020 na veel discussie of de tram wel of niet aan niet vastgesteld normen voldeed heeft de 

gedeputeerde zelf vastgesteld dat de tram niet toegankelijk was voor mensen met een rollator 

of rolstoel. Slechts zeer behendige rolstoelgebruikers die op 2 wielen kunnen rijden en mensen 

die de rollator op kunnen tillen kunnen zonder hulpmiddel zelfstandig met de tram reizen. Er is 

vastgesteld dat de het personeel van de tram in principe een plank uitlegt om het 

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/1baaf0d10f5a241b54fefb981df680e8
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hoogteverschil en de gleuf te overbruggen. Een redelijke oplossing waarbij wij hopen dat deze 

omslachtige keuze voor toegankelijkheid niet ten koste gaat van de bejegening van de 

reizigers. 

In de Mobiliteitsvisie 2040 zal het Solgu zich scherper opstellen bij concessieverlening die 

absoluut niet voldoet aan het VN-Verdrag dat inclusie en Design for all in alle processen ten 

doel stelt.  

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. 

Werkgroep vervoer MNU 

Het Solgu heeft het initiatief genomen voor het oprichten van een werkgroep vervoer. De mate 

van toegankelijkheid van het openbaar vervoer (denk aan de bussen en de tram) en ook van 

het doelgroepenvervoer (Regiotaxi) laat veel te wensen over. Gezien de herverdeling van 

taken van de Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht is belangenbehartiging van het vervoer 

in de gemeente Utrecht wenselijk. De werkgroep in oprichting heeft één maal digitaal 

vergaderd.  

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.  

13. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Wmo-Cliëntenraad 

In samenwerking met voorzitter, beleidsondersteuner en adviseur, helpt het Solgu mee aan 

de coördinatie Cliëntenraad – Wmo. 

In samenwerking met de cliëntenraad onderhouden we contact met het Wmo-loket die onder 

meer de indicaties voor hulpmiddelen en woningaanpassingen regelt en de 

buurtteamorganisatie die indiceert voor de Hulp bij Huishouden. We streven ernaar om met 

hen een aantal keer per jaar contact te hebben, of meer als nodig is.  

Verder proberen we meer contact te krijgen met cliënten van de Wmo, of mensen die een 

afwijzing hebben gekregen op een aanvraag. Via het Wmo-loket wilden we een brochure laten 

verspreiden bij de beschikking. Dit ketste af op juridische bezwaren. Een link vermelden in de 

beschikkingsbrief die verwijst naar de website van de Wmo-Cliëntenraad is ook niet gelukt.  

We hebben brochures laten drukken, die we samen met een folder van het Solgu hebben 

verspreid onder alle buurtteams in de stad Utrecht.  
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Aanbevelingen Wmo in Utrecht 
We signaleren knelpunten door het contact dat we hebben met Wmo-cliënten, die hieronder 

verwoord zijn als aanbevelingen.  

1. Meer regie gemeente op levering en reparatie hulpmiddelen 

Nu keurt de slager (leverancier) zijn eigen vlees, omdat cliënten zich moeten melden 
bij de leverancier met vragen of klachten. Er is geen definitie wanneer iets een klacht 
is, omdat er geen zicht is op hoe lang een levering of reparatie mag duren. De 
gemeente wil hierin geen regierol. Nu hoort de gemeente niet wat er met een 
leveringsopdracht gebeurt, totdat deze afgehandeld is of wanneer er een klacht 
binnenkomt. Er is geen info bij de gemeente over de status van het bestelde 
hulpmiddel. 

2. Erken dat maatwerk de oplossing is om iedereen tegemoet te komen. Eigen regie is 
niet in alle gevallen reëel, netwerken verschillen van elkaar en mantelzorgers hebben 
grenzen. Bovendien wil je bepaalde hulp professioneel regelen en kun je niet alles 
afdwingen bij een vriend of familielid. 

 
3. Het (integraal) pgb is als volwaardig alternatief van zorg in natura en aanschaf van 

hulpmiddelen beschikbaar. 

 

4. Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) Integrale, passende en onafhankelijke 
cliëntondersteuning in het sociale domein is voor iedereen beschikbaar en vindbaar 
(motie 2017 / 262 en amendement 2017 / 90).  
 

5. Maak meer werk van de onafhankelijke cliëntondersteuning in Utrecht.  
o Maak bekend wat zij doen; 
o Breng het onder de aandacht bij de mensen die dit nodig hebben; 
o Geef de OCO een gidsende functie in het doolhof van zorg en welzijn. 

Mensen hebben behoefte aan een gids die wijst naar de juiste hulp. Binnen U 
Centraal is er al de I&A telefoonlijn waar mensen met allerlei (hulp) vragen terecht 
kunnen en verder worden verwezen wanneer nodig, bijvoorbeeld naar OCO. De 
buurtteams worden bemenst door generalisten die hulp verlenen. Tegelijkertijd 
verlenen zij indicatie voor Hulp bij Huishouden. Voor cliënten kan het bij een 
dergelijke indicatie handig zijn om hulp te krijgen van een onafhankelijk 
cliëntondersteuner, maar dan moet je wel weten dàt dit geregeld kan worden. Ook 
moeten mensen weten dat de OCO kan helpen met bezwaar en beroep. 

6. Werk zoveel mogelijk vanuit één loket. Integraal met goede aansluiting tussen diverse 
wetten (Jeugdwet; Wmo; Participatiewet; Wet Langdurige Zorg). Mensen moeten niet 
lastig gevallen worden over de financieringsstromen van diverse wetgeving waaronder 
hun vraag past.  

 

14. Overleg en samenwerking  

Omgevingsvisies ‘kader’  

De gemeente Utrecht schrijft voor elke wijk een aparte omgevingsvisie. Het Solgu is en wordt 

daar niet bij betrokken. Het bijwonen van alle bijeenkomsten voor alle wijken kost zeer veel 

uren en levert behalve verschillende visies nauwelijks iets op. Het Solgu heeft het proces van 
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de ontwikkeling van de omgevingsvisie voor de binnenstad op verzoek van de gemeente in 

een procesbegeleidingsgroep bijgewoond, maar heeft geen of nauwelijks invloed op aspecten 

op het gebied van toegankelijkheid in de uiteindelijke tekst. 

Daarom heeft het Solgu een kader geschreven waar alle omgevingsvisies aan zouden moeten 

voldoen.In 2019 is dit kader naar B&W gestuurd, waarop Wethouder van Ooijen positief 

reageerde, zoals in het jaarverslag van 2019 is gemeld.3 

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. 

Vuelta 

Er is wederom 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. Helaas is de Vuelta door corona 

niet doorgegaan. 

 

3 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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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. Naast de gebruikelijke signalen, zijn in 2020 

ook veel signalen binnengekomen over de coronacrisis. U vindt een bloemlezing van beide in 

bijlage 1.  

  

14.Bijlagen 

1. Signalen coronacrisis 

  

OV 

• Uitgedunde dienstregeling 
• Maximum aantal reizigers: 12 per bus. Als de bus ‘vol’ is, rijdt deze door. Soms sta je 

dan lang te wachten 
• Risico voor mensen met een beperking om in OV plaats te nemen, 1,5m. afstand is 

lastig.  
• Valys rijdt niet meer 
• Regiotaxi rijdt ‘aangepast’ (wat dat ook maar mag zijn). Vraag voor Rocov. 
• Met scootmobiel of rolstoel kun je niet meer de tram in, omdat de ingang bij de 

bestuurder die de plank moet uitleggen is afgesloten. 
• Iedereen mag na 1 juni weer met het openbaar vervoer met een mondkapje en 1,5 

meter afstand. Maar als je blind bent en de afstanden niet kunt zien? En als je 
geholpen moet worden om binnen te komen? Wat is er voor die mensen geregeld? 
Geen woord daarover. Geen gelijke rechten dus, VN-verdrag ten spijt.  

 
Oplossing 

Vraag:  
Is het mogelijk een vergoeding van de Wmo te krijgen voor (gewoon) taxivervoer 
omdat er minder OV rijdt? Ik denk dat ook de taxi’s minder rijden. Ook taxirijders zijn 
bang voor Corona en je bent dichter dan 1,5 meter bij elkaar. Dus, is dit de 
oplossing? 

  

Boodschappen 
Via vrijwilligers 
• Vrijwilligers kunnen boodschappen doen, maar voor degenen die niet digitaal vaardig 

zijn of geen smartphone hebben (of een mantelzorger die dat wel heeft): afrekenen 
kan niet digitaal (via Tikkie of betaalverzoek bank). Dan is het moeilijk een vrijwilliger 
te vinden die boodschappen wil doen en cash wil afrekenen i.v.m. besmettingsgevaar 
via geld. Bovendien is op een gegeven moment het cashgeld op en moet er gepind 
worden.  

  
Oplossing 
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Vraag: 
Kan dit via sociaal makelaars geregeld worden?  

  
Boodschappen doen in de supermarkt 
• Personeel helpt niet meer 
• Winkelwagen kun je niet meenemen 
• Afstand is moeilijk te bewaren als je weinig / niks ziet 
• Niet elke klant is voorzichtig en houdt 1,5 meter afstand. 
• Speciale winkeluren voor ouderen. 
• Beschikbaarheid mondkapjes voor ouderen die winkelen. 

  
Oplossing 

Oproep via minister gehandicaptenzaken leidde ertoe dat personeel coulant is wanneer 
mensen geen winkelwagen mee kunnen nemen en wanneer mensen met begeleider 
boodschappen doen. 

  
Boodschappen via bezorgservice  
• AH bezorgt v.a. €.75,=, is vaak teveel zeker als je alleen woont 
• Picnic bezorgt v.a. €.35,=, is een optie 
• Boodschappen worden op de stoep gezet. Betekent voor mensen met een beperking 

dat ze hulp moeten vragen om de boodschappen binnen te brengen. Sommige 
bezorgers doen dit, maar in principe niet. Met het gevolg dat soms de boodschappen 
worden gestolen.  

• Het is lastig om op tijd je bestelling te doen via de bezorgservice, het is namelijk erg 
druk omdat ook mensen zonder beperking de boodschappen laten bezorgen.  

 
Oplossing 

• Mensen leren hoe je Tikkie en digitale betalingsverzoeken kunt gebruiken. 
• Een achtervang op straatniveau organiseren; met een straathoofd die iedere 

dag/regelmatig bij mensen langsgaat om te vragen of alles nog een beetje lukt. En 

dan bijv. kan helpen met iemand vinden voor boodschappen doen. 

• Vraag supermarkten om een gedeelte van de bezorgservice te reserveren voor 

ouderen en mensen met een beperking. 

• Vraag om op de website aan te geven dat er vrijwilligers zijn die kunnen helpen met 

het doen van boodschappen. Dat kan met deze tekst:  

Boodschappenhulp Rode Kruis 

Het Rode Kruis kan helpen met het doen van boodschappen. Wilt u hier gebruik 

van maken? Neem dan contact op met de Rode Kruis Hulplijn via  

070 – 44 55 888 of kijk op www.rodekruis.nl voor meer informatie. 

 

 

Onderwijs 

• Begeleiden van kinderen bij schoolwerk is voor ouders met een beperking lastiger 
• Als de scholen weer open gaan kan het voor ouders met een beperking die kinderen 

soms met de bus naar school brengen lastig worden om die kinderen te brengen 

omdat niet alle bussen rijden en het vervoer nu ook beperkt is.  

• Digitaal studeren is met een beperking lastiger, omdat de digitale voorzieningen als 
websites, apps en dergelijke niet altijd (vaak) toegankelijk zijn.   

• Studenten zijn bang voor studievertraging met financiële consequenties 

http://www.rodekruis.nl/
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• Veel studenten lukt het niet meer om hun stage af te ronden. Fysiek geholpen 

worden bij de stage kan met de huidige maatregelen niet. Bovendien kenden 

studenten met een functiebeperking al relatief veel moeite met het verkrijgen van een 

stage. Door de huidige maatregelen moet deze zoektocht soms worden overgedaan 

waardoor er ook meer studievertraging ontstaat.   

• Veel bedrijven geven nu al aan dat ze dit najaar geen stagiaires aannemen. Dat is al 

lastig voor ze de “gezonde” studenten maar veel bedrijven hebben daarnaast 

aangegeven dat ze dit najaar zeker geen capaciteit hebben om  stagiaires met een 

beperking aan te nemen. Dit kan nog eens voor extra studievertraging zorgen.  

Oplossing 

• De gemeente neemt meer stagiaires met een beperking aan  

• Een beroep doen op alle Utrechtse (maatschappelijke- welzijns-)organisaties  

• Een beroep doen op het Werkservicepunt 

 

Werk 

• Digitaal werken is met een beperking lastiger, omdat de digitale voorzieningen als 
websites, apps en dergelijke niet altijd (vaak) toegankelijk zijn.  

• Mensen worden soms gedwongen op kantoor verder te werken omdat thuis niet gaat. 
Dat is vervelend omdat mensen dan alleen in lege kantoorpanden moeten werken. 

• Met de huidige maatregelen en de verwachte aankomende crisis krijgen steeds meer 

jongeren te maken met een inkomstenterugval of baanverlies. Jongeren met een 

functiebeperking lijken hier extra de dupe van te worden. Zo zijn er signalen 

binnengekomen dat jongeren met een beperking in de proeftijd niet meer kunnen 

beginnen vanwege de aankomende crisis.   

Oplossing 

• De gemeente neemt meer werknemers met een beperking aan  

• Een beroep doen op alle Utrechtse (welzijns)organisaties  

• Een beroep doen op het Werkservicepunt 

  

Thuiszorg / ADL / PGB  
• Mondkapjes / beschermingsmiddelen zijn er niet voor thuiszorg / ADL of PGB-ers. 

Cliënten en hun zorgverleners lopen risico hierdoor.  
• Thuiszorg wordt zonder overleg afgezegd (Patiëntenfederatie). Of mensen zeggen 

het zelf af vanwege de angst om besmet te worden. Met het gevolg dat mensen 
vervuilen / niet meer verzorgd worden. 

 
Oplossing 

 

Inkomen 

• Mensen krijgen het steeds krapper omdat ze nergens meer goedkoop of gratis mee 

kunnen eten en niet allerlei verschillende winkels af kunnen gaan om goedkoop in te 

kopen. 

• Buurtbuik loopt wel door maar alleen voor mensen die de deur niet uit kunnen. 

• Er zijn brieven over huurverhoging uitgegaan, 6% omhoog per 1 juli bij Portaal (is 

jaarlijkse verhoging).  
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Oplossing 
  

Meedoen 

Onderstaande zaken  weerhouden mensen met een beperking ervan om een beroep te doen 

op allerlei initiatieven:  

• schroom 

• kost veel energie om steeds eigen regie te moeten voeren voor alle dingen die 

vroeger vanzelfsprekend waren 

• je wil niet weer afhankelijk worden 

• is het dan wel voor mij?  Een beperking die niet zichtbaar is belemmert mensen om 

zelf naar de winkel te gaan, of een beroep te doen op de vele initiatieven. 

• Studenten met een functiebeperking geven aan dat social distancing relatief 

moeilijker is met een lichamelijke beperking. Ook bemerken ze relatief meer onbegrip 

wanneer er, bijvoorbeeld vanwege een visuele beperking, tegen iemand op wordt 

gebotst.   

Oplossing 

 

Studentenhuisvesting  

• Hospiteerrondes worden veelal uitgesteld of worden digitaal gehouden. Deze situatie 

geldt natuurlijk voor alle studenten en biedt zowel kansen als nadelen voor studenten 

met specifieke functiebeperkingen.  

• Zo zorgt de mogelijkheid om digitaal te hospiteren voor studenten met 

mobiliteitsproblemen ervoor dat deze studenten makkelijker mee kunnen 

doen. Aan de andere kant brengt het digitaal hospiteren voor studenten met 

visuele- of gehoorproblemen wel moeilijkheden met zich mee. Doordat de 

middelen om jezelf uit te drukken beperkt zijn hebben deze studenten relatief 

veel moeite zichzelf op een goede manier te presenteren.   

• Sommige studenten hebben begeleiding of hulp nodig en woont daarom bij een 

hospita. Door de corona-pandemie zijn er signalen dat studenten die inwonen bij een 

hospita op dit moment niet welkom zijn in het huis waar ze wonen vanwege het 

besmettingsgevaar.  

• Studenten die afhankelijk zijn van de (fysieke) hulp van huisgenoten kunnen met de 

huidige maatregelen niet goed meer in het studentenhuis bewegen of buitenshuis 

komen.  

Oplossing 

Veel expats en internationale studenten zijn door de huidige corona-crisis naar hun thuisland 

teruggekeerd. De verwachting is daarbij dat er op dit moment relatief veel kamers in Utrecht 

vrij zijn. Misschien zijn er mogelijkheden om deze ruimtes deels beschikbaar te stellen aan 

studenten met een functiebeperking?  

 
Overig 

• Fysiotherapie wordt gemist, mensen gaan achteruit in conditie met soms 
onherstelbare gevolgen. 
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• Door verplicht thuiszitten en angst om naar buiten te gaan en daardoor gebrek aan 
beweging, gaan alle lichamelijke functies achteruit. Spierkracht blijft vooral behouden 
door beweging.  

• Mentaal: door minder beweging slechter slapen. Meer opgesloten gevoel en 
eenzaamheid. Meer drankgebruik.  

 

Mei 2020 

Signalen algemeen 
Tot ons komen het hele jaar door signalen. Grof gezegd is dit te onderscheiden in de 

volgende rubrieken.  

• Toegankelijkheid 

• Huisvesting met medische indicatie 

• Fietsparkeren in de stad voor mensen met weinig energie of met afwijkende fietsen 

• Parkeren voor passagier met gehandicaptenparkeerkaart (aanmelden kentekens is 

complex) 

• Stalling scootmobiel in appartementengebouw, de rol van VVE 

• Inrichting openbare ruimte 

o Verkeersborden die te laag hangen 

o Parkeerplaatsen voor mensen met gehandicaptenparkeerkaart 

o Herinrichting straat waardoor er te weinig ruimte is voor mensen met rolstoel 

of rollator (Trompstraat) 

o Kapotte liften 

o Toegankelijke wc’s in de binnenstad en verschoonruimtes voor > 10 kg 

• Sport voor mensen met beperking 

o Financiële problemen Mobie Duck 

We nemen contact op met de gemeente of andere instanties, om het signaal door te geven en 

suggesties te doen voor verbetering. De ontwikkeling of uitkomst van dit overleg wordt met 

degene die het signaal afgaf gecommuniceerd. Mocht dit te lang duren, dan komt het in een 

waakhondlijst, waarin ook afspraken e.d. staan genoteerd die nog nagekomen moeten 

worden.  

Afspraken bewaken en signalen bewaren (‘Waakhondlijst’) 
Afspraken die nog nagekomen moeten worden en signalen van Utrechters waarvoor nog 

geen oplossing is.  

Onderwerp (motie / besluit / toezegging) Wanneer Status 
Wc’s om de 500 meter toegankelijk 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utr
echt/8f5e462f-0728-4f60-a73a-7e2e5b03b6d9 

Raadsbesluit 9 mei 
2019 
17 juli 2020 Plan van 
aanpak ‘Utrecht op het 
gemak’ 

Zie ook ‘Utrecht voor iedereen 
toegankelijk’  p. 40 

Aandacht voor mmb bij Werk & Inkomen 
http://www.solgu.nl/nieuws/goed-nieuws-meer-
aandacht-voor-mensen-met-een-beperking-bij-
werk-inkomen/#more-1633 

Motie 448 
21 november 2019 

Begonnen in december 2020 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/8f5e462f-0728-4f60-a73a-7e2e5b03b6d9
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/8f5e462f-0728-4f60-a73a-7e2e5b03b6d9
http://www.solgu.nl/nieuws/goed-nieuws-meer-aandacht-voor-mensen-met-een-beperking-bij-werk-inkomen/#more-1633
http://www.solgu.nl/nieuws/goed-nieuws-meer-aandacht-voor-mensen-met-een-beperking-bij-werk-inkomen/#more-1633
http://www.solgu.nl/nieuws/goed-nieuws-meer-aandacht-voor-mensen-met-een-beperking-bij-werk-inkomen/#more-1633
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Inrichten spreekuur bij Vierde Huis Opmerking Kees 
Diepeveen op 3 
december RIB 2019 

Onduidelijk 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/e
6f67672-a57f-4c08-bb64-dc16689bd418 
In de voortgangsrapportage toegankelijkheid een 
paragraaf toe te voegen met daarin beschreven 
wat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor 
betrokkenheid van de doelgroep zijn, en waarin 
wordt meegenomen; 

- Hoe de doelgroep (of vertegenwoordigers) 
betrokken is bij de ontwikkeling en 
uitvoering van de uitvoeringsagenda 
Utrecht ‘toegankelijk voor iedereen’ 

- Welke punten de doelgroep (of 
vertegenwoordigers) ingebracht hebben, 

- Wat de gemeente van deze inbreng heeft 
overgenomen 

- Hoe tevreden de doelgroep (of 
vertegenwoordigers) is over de 
betrokkenheid. 

 

M134 niet over ons 
zonder ons 
18 juni 2020 

ingetrokken en overgenomen 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/d
bd31a1f-d674-40e1-8b23-da007443145c 
- Een aanzet te maken voor een Utrechtse norm op 
het gebied van sociale en fysieke toegankelijkheid; 
- Een coalitie te smeden met bovengenoemde 
partijen en te komen tot een Stadsakkoord ‘Utrecht 
Toegankelijk’ waarin gezamenlijke doelen en inzet 
worden vastgelegd; 
- Ervaringsdeskundigen en experts (bijvoorbeeld op 
het gebied van de inrichting van de openbare 
ruimte 
en groen) te raadplegen en een actieve rol te geven 
bij de totstandkoming van het stadsakkoord; 
- Het Stadsakkoord binnen een jaar te sluiten. 

M135 Op weg naar 
een Stadsakkoord 
Utrecht Toegankelijk 
18 juni 2020 

motie aangenomen 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/a
3ddc31a-fa05-4308-827d-bc0ecb888930 
 
Indicatoren opnemen en ambities 
 
Programmabreed de realisaties en prognoses van 
de bestaande indicatoren voor het 
einde van het kalenderjaar in te vullen; 
 
- Verdere indicatoren over toegankelijkheid uit te 
werken voor relevante programmaonderdelen die 
ontbreken in de huidige indicatoren zoals sport, 
openbare ruimte en openbaar vervoer;  
 
- In ieder geval een haalbare indicator over de 
fysieke toegankelijkheid van bushaltes op te 
nemen; 
 
- In de voortgangsrapportage aan te geven hoe de 
financiële inzet op de 
toegankelijkheidsagenda zich vertaalt in 
doelstellingen en resultaten. 
 

M136 Naar een 
ambitieuze en concrete 
toegankelijkheidsagen
da 
18 juni 2020 

ingetrokken en overgenomen 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/e6f67672-a57f-4c08-bb64-dc16689bd418
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/e6f67672-a57f-4c08-bb64-dc16689bd418
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/dbd31a1f-d674-40e1-8b23-da007443145c
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/dbd31a1f-d674-40e1-8b23-da007443145c
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/a3ddc31a-fa05-4308-827d-bc0ecb888930
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/a3ddc31a-fa05-4308-827d-bc0ecb888930
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https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/8
4bcbe87-e06f-4c6a-80cf-7a8ea28a3c89 
Bij het onderdeel ‘gebiedsontwikkelingen’ een 
passage op te nemen die concreet beschrijft 
dat bij het opstellen en bespreken van nieuwe 
plannen de (fysieke en sociale) 
toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte 
gewaarborgd wordt, 
2. Daarbij ook duidelijk te maken dat de afwegingen 
per voorstel/gebied aan de raad 
voorgelegd worden in bijvoorbeeld 
omgevingsvisies, -plannen, bouwenveloppen en/of 
startnotities, bijvoorbeeld in een specifieke 
paragraaf daarover. 
 

M137 toegankelijkheid 
18 juni 2020 
 

ingetrokken en overgenomen  

 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/8
3da18ba-bc9d-4e4f-b11b-e337b54d8093 
 
we kunnen niet alle haltes toegankelijk (zomaar) 
maken  
maar we gaan wel in gesprek met de vervoerders 
om hen te zeggen dat ze qua bejegening moeten 
verbeteren.  
 
 

M138 Toegankelijke 
bussen trams en 
treinen 
18 juni 2020 

motie verworpen 

 

Bing overleg 

• Parkeren op de stoep 

• Groenbeleid 

5 augustus 2019   

Toegankelijk maken stemlokalen 
Reactie op raadsbrief naar B&W:  
G:\SOLGU\OVERLEG  VERSLAG  
CORRESPONDENTIE\GEMEENTE\WETHOUDER
S 

11 november 2019 Verzoek ingediend 
Zie ook ‘Utrecht voor iedereen 
toegankelijk’ p.7 verbeterplan 

Na Vuelta: herinrichting vluchtheuvels (Ron van 
Looij) 

Najaar 2020  

Bloedprikbeleid, mail met manager lab, Neeltje 
Polman  
088-3208822 
David Bos Saltro, Angela Bikker Antonius 

Mail met Neeltje 
Polman 
2019 op 2/5, 14/11 

Project gestart voor uitwisseling 
gegevens met Saltro 

Huisvesting met medische indicatie4 
We zijn hierover in gesprek geweest met het Vierde 
Huis die de woningtoewijzing voor sociale en 
medische urgentie regelt.  

- De definities van labels die op woningen 
worden geplakt zijn niet duidelijk of dekken 
de lading niet; 

Najaar 2019  

 

4 Het gaat om de manier waarop er met medische urgentie wordt omgegaan en hoe deze mevrouw 

van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De urgentie verviel in haar geval omdat ze iets anders 

moest op korte termijn. We hebben eerder schrijnende gevallen omtrent woningtoewijzing en 

medische urgentie aan de hand gehad. Het gaat om een mensenrecht: namelijk wonen. In dit geval en 

in de eerdere gevallen wordt hier naar ons idee niet adequaat mee omgegaan.  

 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/84bcbe87-e06f-4c6a-80cf-7a8ea28a3c89
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/84bcbe87-e06f-4c6a-80cf-7a8ea28a3c89
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/83da18ba-bc9d-4e4f-b11b-e337b54d8093
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/83da18ba-bc9d-4e4f-b11b-e337b54d8093
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- Het aanbod van aangepaste woningen is te 
klein om snel te kunnen handelen in geval 
van urgentie; 

- Er is geen zicht op (snel) aanpasbare 
woningen; 

- Onduidelijk of mensen met een medische 
indicatie ook kunnen reageren op woningen 
in de omliggende gemeenten; 

- Ambtelijke procedure is niet duidelijk, er is 
een verschil tussen indicatie en urgentie. 
Veel mensen weten dit niet en het wordt 
ook niet proactief uitgelegd; 

- Er is mogelijkheid voor begeleiding vanuit 
het Vierde Huis (soort makelaar), alleen 
wordt dit niet altijd aangeboden;  

- Algemeen gesproken is er nog veel aan de 
communicatie naar buiten te doen. 

 

Huisvesting studenten met een beperking 
 

Convenant 2020 Solgu vraagt ook aandacht voor 
studenten met een beperking die 
geen aangepaste woning nodig 
hebben maar die door ernstige 
energiebeperkingen wel urgent 
woonruimte in stad van studie nodig 
hebben. Daar is nu nog geen beleid 
voor. 

 

3.Organisatie 

Bestuur   
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  
AnneMieke Bökkerink trad af als vertrouwenspersoon Solgu, haar plaats wordt per 

september 2020 ingenomen door Marianne Vermeulen 
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Freelance medewerkers  
Dhr. Jos ter Hoeven    Automatisering  

Dhr. Léon Masselink   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). Per 1 juli 2020 nam Sofie Fonteijn ontslag. 

 

 

Locatie 
Het bureau is per 1 mei 2020 verhuisd van de 16de naar de 1ste verdieping op de Churchilllaan 
11 in Utrecht. Er is door de twee toegankelijke vluchtwegen een betere uitgankelijkheid in geval 
van nood.  

 

  

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  

http://www.solgu.nl/
http://www.solgu.nl/
http://www.toegankelijkutrecht.nl/
http://www.toegankelijkutrecht.nl/
http://www.toegankelijkutrecht.nl/
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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 

 


