Iedereen doet mee in de gemeente Maastricht
In het kort:
De 10 dingen die de gemeente Maastricht gaat doen

Alle informatie over de 10 dingen staat in:
Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022

Deze tekst is in Taal voor allemaal ©

Meedoen in Maastricht
Mensen doen dingen in Maastricht:
• Wonen

• Winkelen

• Werken

• Sporten

• Naar school gaan

• Met de bus reizen

• Op stap gaan

• Dingen regelen bij de gemeente

Beperking
Sommige mensen hebben moeite met meedoen door een beperking.
Ze hebben bijvoorbeeld een beperking bij het:
- Bewegen
- Zien
- Horen
- Begrijpen van informatie
- Praten
10 dingen beter doen
Gemeente Maastricht wil dat iedereen mee kan doen.
Maastricht gaat de komende jaren 10 dingen beter doen.
Mensen met beperkingen kunnen beter meedoen door die 10 dingen.
Informatie
Bel Karin Martens voor meer informatie op: 043 3 50 31 31.
Of stuur een e-mail naar: karin.martens@maastricht.nl

Meer informatie over de 10 dingen staan op de volgende bladzijden.

1

Gemeente Maastricht doet 10 dingen
1. Iedereen kan zonder problemen in de gebouwen van de gemeente zelf.
De gemeente Maastricht heeft eigen gebouwen.
Denk aan het Stadhuis op de Markt en aan het GemeenteLoket.
Of denk aan het gebouw van Sociale Zaken in Randwyck.
Maar bijvoorbeeld ook aan het gebouw Centre Ceramique op Plein 1992.
De gemeente gaat de eigen gebouwen verbeteren.
Iedereen moet deze gebouwen in en uit kunnen zonder problemen.
En binnen de gebouwen overal kunnen komen waar bezoekers mogen komen.
Denk aan balies, liften, trappen, kamers en wachtruimtes van het gebouw.
Maar denk ook aan informatieborden en apparaten die bezoekers gebruiken.
Bijvoorbeeld een koffieapparaat, pinautomaat of een computer.

2. Mensen kunnen wonen waar ze willen.
Gemeente Maastricht vindt het belangrijk dat mensen wonen waar ze zelf
willen wonen.
Maastricht zorgt voor meer aangepaste woningen voor mensen met een
rollator of een rolstoel.
En de gemeente zorgt voor meer hulp aan huis.
Mensen kunnen dan thuis blijven wonen als ze dat willen.

3. Zoveel mogelijk mensen hebben werk.
Gemeente Maastricht helpt mensen met een uitkering om werk te vinden dat
bij hen past.
De gemeente geeft de mensen informatie over werk vinden.
Het is belangrijk dat iedereen die informatie begrijpt.
Gemeente Maastricht wil meer werk voor mensen met een beperking:
- De gemeente zoekt naar nieuw beschut werk.
Bij beschut werk krijgen mensen met een beperking begeleiding.
-

Werkgevers in Maastricht kunnen mensen met een beperking
aannemen.
De gemeente vraagt aan werkgevers om dat ook echt doen.

-

De gemeente zelf neemt ook mensen met een beperking aan.
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4. Onderwijs voor iedereen.
Elk kind heeft recht op passend onderwijs.
Passend onderwijs betekent een school die het beste past bij een kind.
Het liefst een gewone school zo dicht mogelijk bij huis.
De school geeft een kind hulp als dat nodig is.
Soms is andere hulp nodig. Bijvoorbeeld jeugdzorg.
De gemeente zorgt voor jeugdzorg.
Gemeente Maastricht schreef een plan samen met scholen en andere
gemeenten in Limburg.
In het plan staat hoe onderwijs en hulp nog beter gegeven kunnen worden.
En hoe kinderen met en zonder beperkingen samen kunnen opgroeien.
In hun eigen buurt, in de kinderopvang, op school, bij de sport.
Het moet normaal zijn dat iedereen anders is.

5. Vervoer in Maastricht verbeteren.
De gemeente wil het vervoer voor mensen met beperking verbeteren.
Gemeente Maastricht gaat praten met het busbedrijf en met taxibedrijven.
Ze praten met elkaar over:
- Begrijpelijke reisinformatie. Ook in de bus.
- Klantvriendelijkheid in de bus.
- Toegankelijke bushaltes.
- Werkende planken die uitschuiven om in en uit de bus te stappen.
- Betere aansluiting tussen de bus en de groepstaxi.
De groepstaxi heet ook wel collectief vervoer.
- Betere aansluiting tussen de groepstaxi en de wensen van de reiziger.
- Uitbreiding van parkeerkaarten voor mensen met psychische beperkingen.
- Gratis reizen voor begeleiders van mensen die slecht zien of blind zijn.
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6. Informatie goed kunnen vinden.
Sommige mensen vinden het lastig om zelf dingen te regelen bij de gemeente.
Bijvoorbeeld als ze extra hulp nodig hebben. Of een hulpmiddel.
Of als mensen een vraag hebben.
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de informatie kan vinden die hij
zoekt:
- De gemeente wil dat mensen hulp kunnen krijgen van iemand.
De hulp heet cliëntondersteuning.
- De gemeente gaat beter samenwerken met bedrijven die
cliëntondersteuning geven.
- De gemeente wil mensen begrijpelijke informatie geven over
cliëntondersteuning.
- De gemeente gaat een app ontwikkelen voor jongeren.
Jongeren kunnen met de app vragen stellen aan de gemeente.
De gemeente gaat de eigen medewerkers meer leren over mensen met
beperkingen:
- De medewerkers krijgen meer informatie en cursussen.
- Ervaringsdeskundigen geven adviezen aan medewerkers.
Ervaringsdeskundigen zijn mensen met beperkingen.
Zij hebben geleerd om de ervaringen van mensen met verschillende
beperkingen te vertellen.
- Gemeente Maastricht helpt mensen met beperkingen om
ervaringsdeskundige te worden.
Mensen kunnen een de cursus krijgen om ervaringsdeskundige te worden.

7. Buiten voor iedereen.
Stoepen, pleinen, straten, speeltuinen en parken zijn voor iedereen.
Gemeente Maastricht wil dat het voor iedereen veilig is en mogelijk om er te
komen. En om buiten mee te doen in alle buurten van Maastricht.
De gemeente houdt bij het inrichten van de buurten rekening met iedereen,
dus ook met mensen met beperkingen. Dat heet: universeel ontwerp.
Soms is iets toch lastig voor mensen met een beperking. Of onveilig.
Dan geeft de gemeente daarover duidelijke informatie.
De gemeente gaat kijken hoe speeltuinen leuk worden voor alle kinderen.
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8. Sporten en bewegen voor iedereen.
Sporten en bewegen is voor iedereen gezond.
Mensen met beperkingen moeten kunnen sporten bij sportclubs en
sportverenigingen. Ook als aanpassingen nodig zijn.
Denk bijvoorbeeld aan de kantine, kleedhokken, douches en wc’s.
De gemeente vraagt de sportclubs en sportverenigingen om die
aanpassingen te doen.
9. Meedoen en helpen in de eigen buurt.
Mensen wonen in een buurt. In die buurt zijn allerlei dingen te doen.
Bijvoorbeeld in een buurthuis, op straat of bij een hobbyclub.
Of je doet een brief op de post of gaat naar de winkel.
De gemeente wil dat iedereen meedoet in de buurt.
Ook mensen met beperkingen en ouderen.
Het is belangrijk dat mensen in de buurt elkaar helpen.
Als mensen elkaar leren kennen, kunnen ze elkaar gaan helpen.
De gemeente gaat zorgen dat mensen elkaar leren kennen en gaan helpen in
de buurt.
10. Gastvrij voor iedereen.
Maastricht heeft winkels, museums, restaurants en cafés, theaters, bioscopen
en evenementen.
Gemeente Maastricht vindt het belangrijk dat het gastvrij is voor mensen met
beperkingen.
Dat betekent dat mensen met beperkingen net zo welkom zijn als iedereen.
En dat zij net zo makkelijk kunnen meedoen als mensen zonder beperkingen.
De gemeente let op of de gastvrijheid goed is.
De gemeente geeft aan de ondernemers in de stad informatie over gastvrij
zijn voor iedereen.
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