
Aan: College van B&W
gemeente Weert
postbus 950
6000 AZ Weert

Weert, 12 september 2018

Betreft: subsidie aenvraag Stichting Toegankelijk Weert 2019

Geachte College van B&W,

Vorig jaar was ik begonnen aan het schrijven van een business plan voor het oprichten van stichtíng

Toegankelijk Weert.

lnmiddels zijn we een eind verder ln het opstartjaar en willen we in 2019 actiever aan de slag met de

uitvoering van projecten en met de overleggen die daarbij horen.

De werkgroep Toegankelijkheid openbare gebouwen en ruimten en verkeer zal zich bezig houden met het

schouwen van de bedrijven die vallen onder openbaar (denk aan horeca panden, verenigingsgebouwen en

overheidsgebouwen). Wat betreft verkeer richten we ons op openbare wegen en verkeersvoorzieningen
(denk aan o.a. autowegen, stoepen en voorzieningen zoals stoplichten, blindegeleidetegels en trotto¡rs)

maar ook aan openbaar vervoer zoals ziekenvervoer, NS en aangepast taxivervoer en busdiensten.

Daarnaåst werken we hard aan bewustwording door middel van het geven van gastlessen op
(basis)scholen. Gewenning begint al van jongs af aan vandaar dat we de jeugd al zo vroeg mogelijk kennis

laten maken met mensen die een beperking hebben.

Tijdens deze lessen gaan de kinderen zelf ervaren hoe het is om met een beperking te moeten leven om zo

meer inlevingsvermogen te ontwikkelen.

Tevens hebben we een werkgroep Braillemenukaerten waarvoor we in 2018 een braille printer aangeschaft

hebben en we hebben een groep Media & PR.

Onder de laatste valt al het media verkeer zoals Facebook, website en vermeldingen middels digitale en

papieren media om ook de senioren doelgroep te kunnen informeren.

ln 2019 willen we actief aan de slag met de uitvoerende taken d¡e behoren bü de werkgroep Agenda 22.

Momenteel hebben we daar de capaciteit niet voor. Wij zullen aankomend jaar vrijwilligers werven die de

kennis en kunde hebben of willen ontwikkelen zodat wij samen met de Bemeente mee kunnen werken aan

de 22 regels voor een optimale toegankelijkheid in Weert.



De stichting zal wederom volledig draaien op vrijwilligers onder leÍd¡ng van een coördínator die geregeld

een terugkoppeling geeft aan het dagelijks bestuur.

De subsldle zullen we breed lnzetten en voor zover mogellJk ook uitgeven aan maatschappelijke

ondernemers gevest¡gd te Weert.

We zijn een organisatie die zich enkel en alleen bezig houd met maatschappelijk ondernemerschap. Ons

hoofddoel is dus om rekening te houden met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten, zoals het

bevorderèn van de toegankelijkheid, deze te onderhouden en te waarborgen.

Met vriendelijke groet,

Esther van den Bor
Stichting Toegankelijk Weert
Beekstraat 54
6001GJ Weert
06-20376890
info@toerankeliik-weert. n I

www.toesa nkeli ik-weert.nl
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