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Ede voor iedereen
Een nieuwsbrief over inclusie

Zet vaker de andere bril op
Iedereen bekijkt de samenleving vanuit de eigen bril. En het is fijn om
te zien dat je tot een groep behoort. Daarmee ben je niet enkel een
‘ik’, maar ben je ook ‘wij’. Meteen is de rest van de samenleving ‘zij’
geworden. Dat is volgens mij niet te voorkomen. Waar we wel aan
kunnen werken is dat we bruggen slaan en drempels voor iedereen zo
laag mogelijk maken. Drempels kunnen fysiek zijn, maar kunnen ook
in ons eigen hoofd zitten. Wat kunnen wij als gemeente doen om die
drempels weg te nemen? Daar zet ik me de komende jaren graag
voor in.

Positieve invloed
Als we daar praktische stappen in zetten, zorgen we
voor de toekomst van de hele Edese samenleving,
want de samenleving zijn ‘wij’. Daar hebben we invloed
op als lokaal bestuur. Positieve invloed op onze eigen
leefomgeving, dat vind ik erg belangrijk. Dat was én is ook
mijn drijfveer om politiek actief te zijn.

Actief voor inclusie
Na mijn studie tropische landbouw in Wageningen
werkte ik jarenlang in Midden-Amerika; samenlevingen
met extreem grote verschillen tussen ‘wij’ en ‘zij’. Ik ging
Nederland beter waarderen, juist omdat we hier al veel
beter bruggen weten te slaan tussen groepen. Terug in
Nederland werd ik politiek actief in Wageningen, waar ik
toen woonde. Ik ben daar raadslid en wethouder voor
GroenLinks geweest. Daarna lokte de liefde mij naar het
prachtige Bennekom. En nu maak ik, namens GroenLinks,
deel uit van het nieuwe college. In mijn portefeuille heb ik
onder meer het overkoepelende thema ‘Inclusie’.

Andere bril op
Inclusie, ofwel ‘insluiting’, ofwel het tegenovergestelde
van uitsluiting. Iedereen doet dus mee. Dat gaat niet
vanzelf, het is vaak nodig dat je een andere bril op zet.
Natuurlijk besef ik dat zoiets niet voor iedereen even
makkelijk is, dus waar nodig helpen we daarbij; of het nou
gaat om toegankelijkheid of over sociaal ondernemen
of andere aspecten. Daarbij kijken we als gemeente ook
naar onszelf, onze gebouwen, onze organisatie, ons

beleid en onze uitvoering. Maar de gemeente is maar
een klein onderdeel van de Edese samenleving. We
hebben iedereen: burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties hard nodig.
Uiteindelijk gaat het erom dat alle inwoners van Ede zich
ook echt Edenaar voelen. Daar wil ik samen met u aan
werken.
Wethouder Lex Hoefsloot
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De nieuwsbrief: een bron van inspiratie!
Met deze nieuwsbrief wil de gemeente Ede u inspireren
en met u delen welke mooie initiatieven er al zijn om
iedereen mee te laten doen. Wilt u zelf iets kwijt over dit

thema? Laat het dan weten (kijk voor gegevens onderaan
de nieuwsbrief). Samen met de gehele gemeenschap
zorgt Ede voor een inclusieve samenleving.

Wat is inclusie?
Inclusie betekent dat iedereen meedoet en er mag zijn in onze
samenleving. Ongeacht etnische of sociale afkomst, sekse, seksuele
voorkeur, opleidingsniveau, religie of beperking. Dat gaat niet
vanzelf. Hier moeten we iets voor doen: ons openstellen voor de
ander én samen aan de slag gaan.
Kijkend naar ieders talent, kwaliteit en vermogen. Samen
is het sleutelwoord bij inclusie: we gaan samen met
betrokken inwoners en organisaties aan de slag om te
kijken wat er nodig is zodat iedereen kan meedoen. We
ondersteunen ondernemers, organisaties en inwoners
die willen bijdragen aan een ‘wij’-samenleving. Een
samenleving waar iemands talent, kwaliteit en vermogen
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tot hun recht komen. Pas dán krijg je een inclusieve
maatschappij waarin iedereen meedoet.
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken
we plannen verder uit in de zogenaamde Koplopersgroep.
Wilt u meedenken of ambassadeur worden? Neem contact
met ons op via claudia.dekkers@ede.nl

De toegangstrap bij MediaMarkt
Een mooi voorbeeld van hoe je met een eenvoudige oplossing winkels en
gebouwen toegankelijker maakt, is de trap van MediaMarkt. Door de zwarte
markeringen op de trap te vervangen door gele markeringen zijn er geen
valpartijen meer.

Om MediaMarkt binnen te komen, maken klanten gebruik
van de lift of de trappen in de parkeergarage onder de
markt. Om begin en einde van de trap aan te geven,
waren speciale zwarte strepen geplaatst. Door de strepen
leek het alsof er nog een extra traptrede kwam. Hierdoor
struikelden heel wat klanten op de trap.
Een werkgroep van de toenmalige Gehandicapten

Raad Ede (GRE) ging in overleg met de elektronicazaak.
Deze werkgroep hield zich bezig met het gemakkelijk
bereikbaar maken van wegen, paden, winkels en
openbare gebouwen. Samen met MediaMarkt
onderzochten zij de trap en bedachten deze oplossing.
De bezoekers van MediaMarkt zijn er blij mee!

Ongehinderd: Gebruik die app!
Gebouwen waar mensen zonder moeilijkheden naar binnen kunnen; dat wil
Ede. Daarom heeft Gemeente Ede al een aantal openbare gebouwen laten
onderzoeken door Team Ongehinderd.
Uit de onderzoeken van de organisatie die Nederland een
stukje toegankelijker wil maken, zijn veel tips gekomen.
Met die tips gaat Gemeente Ede aan de slag om
gebouwen en toegangen nóg beter bereikbaar te maken.
De gebouwen die zijn onderzocht, vindt u terug in de
Ongehinderd-app en op de website (zie onderaan het
artikel). Niet alleen kunt u via de app informatie vinden
over verschillende gebouwen en plekken in de gemeente
Ede, u kunt zelf ook informatie delen. Wat is uw ervaring
met de gebouwen die zijn onderzocht? Wat vindt u goed,
wat nog niet? Meld dat in de app, want juist uw informatie
is waardevol. Door uw hulp wordt Ede steeds een stukje
toegankelijker.
U vindt de app in de Appstore van Apple, in de Google
Play Store of op internet: https://app.ongehinderd.nl
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Genieten van de natuur
De Veluwe is het grootste natuurgebied van Nederland. U vindt er zandvlakten, prachtige bossen, heidevelden en verschillende soorten mossen. Met een
beetje geluk kunt u er de Big Five tegenkomen: de vos, de das, het ree, het
wildzwijn en het edelhert. De Veluwe is een bijzonder natuurgebied waarvan
iedereen mag genieten. Ook als u niet zo goed ter been bent.

Rolstoelvriendelijke routes
U vindt twee prachtige rolstoelvriendelijke routes in
natuurgebied De Ginkel:
• Vanaf parkeerplaats Heidebloemallee, aan de N224.
Vanaf hier kunt u door het bos de Vlinderroute
volgen. De route voert langs bos en heide, langs
stuifduinen en een prachtige kikkerpoel. Langs de
route zijn verschillende picknickplaatsen te vinden die
gemakkelijk te bereiken zijn voor rolstoelers.
• Vanaf Natuurcentrum Veluwe aan de Groot
Ginkelseweg 2-A in Ede. Via de Groot Ginkelseweg
en de Kreelseweg neemt u de route nemen die bij de
Plas van Gent en de Kreelseplas uitkomt. Allebei de
watertjes zijn met rolstoel of scootmobiel bereikbaar.
Hier kunt u genieten van prachtige bloemen en
planten.

Wildkansel
Wilt u wilde zwijnen, reeën en damherten zien? Meld
u dan aan voor deel I van de georganiseerde tochten.
Deze tocht is ook geschikt voor rolstoelen. Meer
informatie vindt u via: www.natuurcentrumveluwe.nl

Workshop gemeenteraadsverkiezingen
Onderling Sterk Ede vindt het belangrijk dat informatie voor iedereen
begrijpelijk is. Voor alle inwoners die meer wilden weten over de
gemeenteraadsverkiezingen heeft Onderling Sterk Ede daarom op 12 maart
samen met MEE Veluwe en Gemeente Ede een workshop georganiseerd in de
Raadzaal van het gemeentehuis.
Alle politieke partijen waren er. De politici vertelden in
begrijpelijke taal wat ze na de verkiezingen allemaal willen
bereiken. Presentator Stef Harweg stelde daarbij vragen
en wisselde de gesprekken af met filmpjes. Deelnemers
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konden stemmen met hun voeten door over
een streep te stappen als ze het eens of oneens
waren met een mening. Een leuke, informatieve
avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Parvaneh Hashemirabori, deelnemer
Startersprogramma
Gemeente Ede heeft acht startende professionals aangenomen.
De acht doen mee uit het Startersprogramma dat is bedoeld voor
mensen die klaar zijn met hun studie maar nog geen ervaring
hebben met werk.
De Iraanse Parvaneh, haar naam betekent vlinder, is een
van de nieuwe personeelsleden. Ze studeerde Civiele
Techniek aan de Universiteit in Kerman, Iran. Parvaneh
laat weten dat ze het fijn vindt om bij Gemeente Ede te
werken en heeft het gevoel dat ze er veel kan leren. Ze
krijgt steun van haar collega’s en vindt dat er een fijne
sfeer is.
Naast haar studie heeft Parvaneh nog niet eerder
gewerkt. Gemeente Ede is dus haar eerste werkgever.
De nieuwe baan bevalt Parvaneh erg goed. Ze vindt het
fijn als mensen duidelijk en eerlijk tegen haar zijn en
dat is precies wat ze krijgt op haar werkplek. Het geeft
Parvaneh het gevoel dat ze erbij hoort en ertoe doet. De
Nederlandse taal is voor Parvaneh soms nog wat lastig.
Zeker als er speciale termen worden gebruikt die ze
nog niet kent. Maar de samenwerking die ze heeft met
de vaste medewerkers en de andere starters is prettig
en Parvaneh voelt genoeg ruimte om vragen te kunnen
stellen.

Als tip voor Gemeente Ede geeft Parvaneh: Geef meer
informatie over wat Gemeente Ede precies doet, zeker
voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.
Laat weten wat de gemeente kan betekenen voor haar
inwoners. Voor mensen met een niet-Nederlandse
achtergrond die aan het werk willen, heeft ze ook een
tip: zorg ervoor dat je jezelf goed kent. Weet wat je wilt
en weet waarom. Bespreek met je nieuwe werkgever
duidelijk wat je nodig hebt en wat je van elkaar verwacht.

Karina Kempkes, directeur bij Gemeente
Ede: “Ik ben blij en trots dat we in Ede zo’n
diverse groep starters hebben. Als je meer
wilt zien en anders wilt leren kijken heb
je een frisse blik nodig. Met deze nieuwe
starters hebben we die in huis gehaald!”

Kickstart
Bedrijven kunnen vaak een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij.
U moet dan denken aan duurzame energie opwekken of personeel aannemen
met een beperking. Gemeente Ede willen bedrijven informeren over de
mogelijkheden om een eigen bijdrage te leveren. Daarom onderzocht een
speciaal team (Kickstartteam) welke bedrijven al goed bezig zijn met hun
omgeving.
Ook keek het team naar wat bedrijven precies nodig
hebben om een maatschappelijk bijdrage te leveren. En
we keken hoe Gemeente Ede daarbij hen kan helpen.
Op 17 mei organiseerde Kickstart een bijeenkomst waar
ondernemers hun vragen konden stellen. De gemeente

Ede wil graag laten zien wat ze kan doen voor bedrijven
die ook verder kijken dan alleen hun portemonnee. Wilt
u meer informatie over Kickstart of over de bijeenkomst,
mail dan naar teamede@kickstartyoursocialimpact.nl
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Taalhuis Ede
Ongeveer achtduizend inwoners van Ede hebben moeite met lezen en
schrijven. Om deze groep mensen te helpen de taal beter onder de knie te
krijgen, is er het Taalhuis Ede.
Niet goed kunnen lezen en schrijven maakt het er niet
gemakkelijker op. Het lezen van brieven of het regelen
van zaken op de computer gaat moeilijk, waardoor er
problemen kunnen komen. Sommige mensen krijgen
schulden, anderen verliezen hun werk. Ook kan het
lastig zijn om een gesprek te voeren en voor sommigen
betekent het dat ze zich eenzaam gaan voelen. Vaak
durven mensen niet te zeggen dat ze moeite hebben met
de taal omdat ze zich ervoor schamen.
Iedereen met een taalvraag kan bij Taalhuis Ede terecht.
Tijdens de spreekuren op maandag en woensdag
helpen vrijwilligers met lezen en schrijven. Ook kunt u
aanschuiven bij het Taalcafé of een van de taalspellen
spelen om op een leuke manier de taal te leren.

Openingstijden
Maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur in Cultura in de
Molenstraat
Woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in Cultura
Stadspoort.

Vrijwilliger worden?
Taalhuis Ede zoekt vrijwilligers. Wilt u taalvrijwilliger
worden? Bel dan met Annelies Berk via 0318 67 28 00.
Kijk voor meer informatie ook op:
www.cultura-ede.nl/ook-in-cultura/taalhuis-ede.aspx
•

Prijs voor goed idee
Yvonne van Geel deed mee aan een wedstrijd van Dela Goede Doelen tijdens
Support 2018 in de jaarbeurs in Utrecht. Dit is een landelijke beurs voor mensen
met een bewegingsbeperking. Ze hield een elevator pitch.
Je vertelt dan in het kort iets over wie je bent en wat
je idee is. Dat doe je op zo’n manier dat anderen er
enthousiast van worden en jou willen helpen met je
idee. En dat is gelukt! Yvonne won namelijk € 1.000 om
haar idee uit te voeren. Met het geld wil Yvonne het
openbaar vervoer toegankelijker maken voor blinden en
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slechtzienden. Dat doet zij door 50 buslijnbordjes te
laten voorzien van braille. Yvonne reist graag met het
openbaar vervoer. Met haar idee hoopt ze anderen te
stimuleren om ook praktische oplossingen te bedenken.
“Ik gun mensen met een beperking de vrijheid van het
openbaar vervoer”, aldus Yvonne.

Doof in Ede
Doof in Ede, het informatiepunt voor doven, slechthorenden en hun
omgeving zet zich in om doven en slechthorenden in de gemeente Ede te
helpen. Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?
Doof in Ede was eind vorig jaar bij de bijeenkomst
Gelijk=Gelijk waar allerlei verschillende soorten inwoners
van Ede aanwezig waren (zoals een slechtziende, een
slechthorende, iemand in een rolstoel, een inwoner met
autisme, iemand met een verstandelijke beperking). Het
was zinvol om met elkaar in gesprek te gaan. Wat uit de
bijeenkomst duidelijk naar voren kwam: begin met kleine
en praktische activiteiten. Elke activiteit draagt bij aan
toegankelijkheid en inspireert anderen om ook mee te
doen.
Gemeente Ede is actief aan de slag gegaan met het VNverdrag voor de rechten van de mens met een beperking.
Maar wat doet de gemeente allemaal om voor doven en
slechthorenden de afspraken goed na te komen?
Doof in Ede is in gesprek met de gemeente over hoe de

balie Burgerzaken aangepast kan worden zodat doven en
slechthorenden er gemakkelijk terecht kunnen.
• Gemeente Ede investeert in de app Ongehinderd en
is ook in gesprek met Doof in Ede om de openbare
gebouwen in de gemeente nóg toegankelijker te
maken.
• Pas geleden voerde Gemeente Ede eerste gesprekken
over ringleidingsystemen; speciale apparatuur om
in openbare gebouwen te kunnen luisteren zonder
dat doven of slechthorenden via het gehoorapparaat
ander geluid opvangen.
• Onlangs werd Doof in Ede geïnterviewd
voor Nieuwsvallei (zie www.nieuwsvallei.nl/
gezondheidszorg/doven-en-slechthorenden-in-edewillen-gehoord-worden/2046).

Afscheid wethouder Ligtelijn-Bruins
Op woensdag 6 juni namen we afscheid van wethouder Gerrie LigtelijnBruins. Ze was een voorvechter van inclusie en toegankelijkheid. Ook stond
ze achter het initiatief van gemeente Ede om een koplopersgroep te vormen.
Deze groep bestaat uit enthousiaste
inwoners en werknemers van de
gemeente. Door de korte lijnen en
goede samenwerking kunnen we
vraagstukken efficiënt oppakken.
Tijdens de afscheidsreceptie
ontving de oud-wethouder het
Receptenboek voor het Verdrag van
de Rechten van mensen met een
beperking uit handen van Yvonne
van Geel. Yvonne maakt deel uit van
de koplopersgroep. De voormalig
wethouder kende het receptenboek
en was blij verrast met dit cadeau. We
hopen haar in de toekomst nog eens
te zien en te spreken.
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Agenda items
10 oktober:
Congres Expeditie Begonia in Amersfoort over een inclusieve samenleving
met behulp van woonvariaties. Kijk voor meer informatie en het programma
op de website. [link naar: https://www.kcwz.nl/agenda/expeditiebegonia-2018]

Bijdragen aan de nieuwsbrief?
Aanmelden/afmelden/doorsturen in uw netwerk
Aanmelden en afmelden voor deze nieuwsbrief kan via
claudia.dekkers@ede.nl
Denkt u dat de nieuwsbrief interessant is voor anderen? Stuur hem dan vooral
door. Heeft u een bijdrage aan de nieuwsbrief? Stuur uw idee of bijdrage dan
naar claudia.dekkers@ede.nl naar claudia.dekkers@ede.nl
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