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Beste lezer,

Voor u ligt de ‘Iedereen doet mee’-agenda van de gemeente Wijchen. Een inclusieve 
samenleving begint met toegankelijkheid, bewustwording en ontmoeting. Daar werken 
we in de gemeente Wijchen hard aan. Voor alle mensen met een zichtbare of onzichtbare 
beperking, maar óok voor inwoners zonder beperking. Want iedereen telt mee en doet 
vooral mee. 

Meedoen betekent je gewenst en gewaardeerd voelen, écht voelen dat je er toe doet.  
Dit begint bij gastvrijheid. Luisteren naar wat de ander nodig heeft en nét dat stapje 
extra zetten. Bijvoorbeeld als je naar een restaurant gaat. Of in het dorpshuis bent.

In de gemeente Wijchen kijken we al goed naar elkaar om. Maar we zijn er nog niet,  
het kan nóg beter. Daarom hebben wij doelen opgesteld en verzameld in de ‘Iedereen 
doet mee’ agenda. 

Opzet agenda
Deze ‘Iedereen doet mee’- agenda bestaat uit twee delen. Aan de ene kant informeren 
wij u graag over wat we al doen, aan de andere kant nemen wij u graag mee in wat we 
verder gaan doen.  

Wat doen we al? 
In dit gedeelte van de agenda leest u op welke manier de ‘Iedereen doet mee’ gedachte 
onderdeel uitmaakt van bestaande projecten en programma’s. Deze informatie is namens 
het College van B&W, gemaakt door ambtenaren van verschillende afdelingen van de 
gemeente Wijchen. Omdat ‘Iedereen doet mee’ op zo veel vlakken al onderdeel uitmaakt 
van ons werk, is het mogelijk dat we niet alles genoemd hebben. Het werken aan 
‘Iedereen doet mee’ stopt nooit.  

Wat gaan we doen? 
Daarnaast vindt u een overzicht van thema’s, projecten en programma’s waar we de 
volgende jaren extra aandacht aan gaan geven zodat iedereen in de gemeente Wijchen 
mee kan blijven doen. Deze agenda is gemaakt door de lokale werkgroep ‘Iedereen doet 
mee’. Hierin zitten ervaringsdeskundigen en leden van de Wmo-raad. De basis voor deze 
agenda komt voort uit de opgehaalde signalen van de bewonersbijeenkomst (26 februari 
2019) en een vragenlijst die is ingevuld door 552 Wijchenaren. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Titus Burgers
Wethouder  
‘Iedereen doet mee’. 
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Deel 1: Wat doen we al? 

Volwaardig meedoen
In de gemeente Wijchen streven we ernaar dat iedereen 
goed mee kan doen in de samenleving. Dit betekent 
mee kunnen doen op het gebied van samenleven, 
werken, leren, sporten en in andere vormen van 
vrijetijdsbesteding zoals cultuur en recreatie. Dit geldt 
voor jong en oud. Dit geldt voor mensen met of zonder 
een ziekte of beperking. En dit geldt voor de mensen die 
weinig geld kunnen uitgeven of die nieuw in Nederland 
zijn en moeten inburgeren. Daar werken we samen aan. 
Met onze inwoners en onze partners. We kijken naar 
elkaar om en helpen elkaar. En als dat nodig is, staan 
hulpverleners van onze partners en de gemeente klaar 
om mee te denken en oplossingen te bieden. Ook als 
mensen zorg mijden maar wel geholpen moeten worden, 
omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf of anderen, 
bieden wij ondersteuning. 

We investeren op preventie om het inzetten van zware zorg te 
voorkomen. Zo zorgen we o.a. ervoor, dat inwoners eenvoudig 
de weg weten te vinden naar passende ondersteuning. Jeugd 
krijgt speciale aandacht, zij zijn onze toekomst en soms is 
hun situatie kwetsbaar. Wij streven erna dat alle jeugdigen 
in gemeente Wijchen opgroeien in een veilig klimaat en een 
omgeving waarin zij kansen hebben om zich optimaal te 
ontwikkelen. Hieronder informeren wij u voor ieder onderwerp 
over bestaande projecten en programma’s volgens het 
gedachtegoed ‘Iedereen doet mee’. 

Wat doen we?
•  We gaan door met het verbeteren en vernieuwen van onze 

dienstverlening. 
•  We schrijven en spreken in duidelijke taal. Hierdoor begrijpt 

iedereen wat de gemeente doet. En wat we kunnen doen 
om inwoners te ondersteunen. Duidelijke taal is daarom een 
voorwaarde om ‘Iedereen doet mee’ te bereiken.

•  De vraag, het probleem of het voorstel van onze inwoner 
staat centraal. Zo staan de 5 meest gevraagde zaken door 
bezoekers van de website, bovenaan de startpagina. 

•  Onze website is digitaal toegankelijk, begrijpelijk en is voor 
iedereen makkelijk te gebruiken. 

•  We verspreiden informatie op verschillende manieren. 
Digitaal, op papier en mondeling (via verschillende 
bijeenkomsten zoals openbare raad, gesprekstafels e.d.)

Dienstverlening
Visie 
Onze belangrijkste taak vinden wij dienstverlening. Samen met 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen 
wij de dienstverlening elke dag vernieuwen en verbeteren. Wij 
staan midden in de samenleving. Dit betekent onder meer dat 
wij onze dienstverlening dichterbij onze inwoners en anderen 
willen brengen. Duidelijkheid staat bij onze dienstverlening 
voorop. Daarom schrijven wij brieven, rapporten en voorstellen 
in duidelijke taal. 
Wij zetten in op moderne ICT. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
er meer zaken online geregeld kunnen worden. En we maken 
meer gebruik van social media. Natuurlijk blijven wij oog 
houden voor mensen die minder goed kunnen meegaan met 
deze ontwikkelingen. 



Wij stellen een goede kwaliteit van 
ondersteuning en zorg voor onze 
inwoners voorop. Die zorg moet 
beschikbaar zijn voor mensen die 
het nodig hebben. 
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Ondersteuning en zorg

Visie
Wij stellen een goede kwaliteit van ondersteuning en zorg voor 
onze inwoners voorop. Die zorg moet beschikbaar zijn voor 
mensen die het nodig hebben. 

Wat doen we?
•  De Sociale wijkteams helpen met praktische oplossingen als 

het (even) tegenzit. Of als iemand er zelf niet uitkomt. Als 
dat nodig is kunnen zij ondersteuning of professionele hulp 
inzetten. 

•  Het Sociaal wijkteam en schoolmaatschappelijk werk 
biedt dichtbij passende en kortdurende ondersteuning aan 
inwoners.

•  Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg wordt er 
cliëntervaringsonderzoek gedaan; wat gaat er goed en wat 
kan beter?

•  We onderzoeken hoe we op de beste manier gebruik kunnen 
maken van ervaringsdeskundigen. 

•  Wij willen dat inwoners gezond leven, daarbij steunen wij 
nieuwe ideeën uit de Wijchense samenleving, zoals Wijchen 
Gezond. 

•  In het Lokaal Preventieakkoord werken we aan 
gezondheidsthema’s als gezond gewicht en rookvrije 
generatie. Dit doen wij samen met organisaties waarmee 
we samenwerken. Daarbij hebben we extra aandacht 
voor de meest kwetsbare doelgroepen, waarbij vaak meer 
gezondheidsrisico’s zijn. We gaan er vanuit dat iedereen de 
kans moet krijgen om aan zijn of haar gezondheid te werken. 

•  Met een Woonzorgvisie werken we aan een geschikt aanbod 
van wonen en zorg. Wat is er nodig om inwoners met 
een hulpvraag in onze gemeente goed te kunnen laten 
wonen? Zelfstandig waar het kan, maar in een geschikte 
zorgvoorziening wanneer nodig.

•  Voor inwoners met ernstige psychiatrische 
problemen gaan we werken met een Wijk GGZ team. 
Professionele hulpverleners werken hierin samen met 
ervaringsdeskundigen. Ze ondersteunen inwoners bij hun 
herstel. Meedoen is een doel. Hierbij gaat het team uit van 
wat iemand nog wel kan en niet van de beperking.

•  We stimuleren de verdere samenwerking tussen 
gecontracteerde zorgpartijen, welzijnspartijen en andere 
partners (zoals onderwijs en huisartsen), bijvoorbeeld door 
verschillende werkgroepen. Maar ook door het organiseren 
van gesprekken met de partners. In het voorjaar zijn er vier 
gesprekken geweest met aanbieders van Jeugd, Dementie en 
GGZ. 

•  Inwoners die moeite hebben met bewegen en daarvoor 
nog geen hulpmiddel hebben, kunnen een dag een rolstoel, 
scootmobiel of aangepaste fiets lenen. We noemen deze 
hulpmiddelen poolvoorzieningen. Deze poolvoorzieningen 
zijn voor alle inwoners en staan op diverse plekken in de 
gemeente Wijchen. 

•  Samen met onderwijsinstellingen, schoolmaatschappelijk 
werk en zorgaanbieders zorgen wij er voor dat ‘hobbels’ en 
problemen op tijd gesignaleerd worden. Op basis daarvan 
worden ondersteunende programma’s binnen school 
georganiseerd, zowel individueel als in groepsverband. We 
kijken hierbij zowel naar de situatie thuis als op school. 

•  De huisarts en het Sociaal wijkteam kunnen voor vragen 
over Jeugd GGZ terecht bij de Specialistisch Ondersteuner 
Jeugd (SOJ). Hierdoor kunnen zij snel en zo gericht mogelijk 
advies geven aan ouder en kind en handvaten geven voor 
‘hobbels’ die ervaren worden. Als het nodig is, kunnen zij 
doorverwezen naar de GGZ. 

• Stichting Cliëntenraad Integraal Gehandicaptenbeleid Wijchen 
(CIGW) is een belangrijke partner van de gemeente Wijchen. 
De Werkgroep BTB (Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar) 
is een onderdeel van de CIGW. Zoals de naam al zegt, 
adviseert deze werkgroep over een betere bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle (openbare) 
gebouwen en terreinen in Wijchen. Zo houden zij vinger aan 
de pols bij verschillende projecten zoals bijvoorbeeld: tussen 
Kasteel en Wijchens Meer, MFA Batenburg, verbouwing 
Ballegooijke, geleidelijnen op het NS-station, verbouwing 
Kasteel, verbouwing La Verna en Hart van Zuid. Kort 
geleden heeft de werkgroep geadviseerd over de plaatsing 
van de zogenaamde ‘Houd de lijn vrij’ tegels. Deze tegels 
waarschuwt andere inwoners om geleidelijnen vrij te 
houden. Op deze manier wordt het centrum van Wijchen 
toegankelijker voor blinden en slechtzienden. 
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Werk en inkomen

Visie
Wat ons betreft, is mensen aan het werk krijgen de beste 
vorm van armoedebeleid. Iedereen krijgt de kans om mee 
te doen en er moet voor iedereen een plan zijn. We zetten 
ons in om mensen aan het werk te helpen. Bemiddeling naar 
betaald werk voor mensen in de Participatiewet ligt in onze 
arbeidsmarktregio bij ons regionale WerkBedrijf. Ook, of zelfs 
juist, voor mensen met een arbeidsbeperking. Door regionaal 
te plaatsen en te bemiddelen worden de kansen op een 
juiste ‘match’ groter. Inwoners die voor hun levensonderhoud 
aangewezen zijn op een andere regeling als de Participatiewet 
(bijvoorbeeld Wajong) kunnen gebruik maken van de diensten 
van het UWV. UWV en ons WerkBedrijf werken nauw samen. 
Re-integratie & participatie is geen eenrichtingsverkeer. We 
verwachten dat iedereen verantwoordelijkheid neemt. Lokaal 
stimuleren wij mensen een eerste stap te zetten, o.a. door 
mensen mogelijkheden voor vrijwilligerswerk aan te bieden. 
Schulden spelen bij armoede vaak een rol. Het is belangrijk 
om op tijd te signaleren waar en wanneer dingen fout dreigen 
te gaan. Daar spelen preventie en vroegsignalering een 
belangrijke rol.
 

Wat doen we? 
•  Ondersteuning naar betaald werk voor onze inwoners 

ligt bij WerkBedrijf en UWV. Bij WerkBedrijf zijn wij, 
samen met de andere gemeenten, direct betrokken. 
Daar hebben wij voortdurend aandacht voor de inzet 
van specifieke instrumenten voor mensen met een 
beperking: o.a. loonkostensubsidies voor mensen op 
indicatiebanen of beschut werk, de mogelijkheden voor 
arbeidsmatige dagbesteding (‘Op Weg naar Werk’), IPS- en 
ontwikkeltrajecten. WerkBedrijf rapporteert hier driemaal per 
jaar over.

•  Lokaal zetten wij, voor mensen die WerkBedrijf (nog) niet 
kan ondersteunen, in op de juiste dienstverlening voor 
iedereen die een beroep doet op de Participatiewet. Soms is 
begeleiding vanuit de ‘zorg’ of voor schulden de juiste eerste 
stap. Wij onderzoeken en organiseren actief mogelijkheden 
voor activering of vrijwilligerswerk. 

• Met onze preventieactiviteiten proberen wij te voorkomen 
dat schulden ontstaan. Daarnaast proberen wij via Vroeg 
signalering inwoners met beginnende betaalproblemen 
sneller in beeld te brengen, waardoor er sneller passende 
hulp aangeboden kan worden. 

•  Er wordt extra aandacht gegeven aan een toegankelijke 
schuldhulpdienstverlening. Het doel is dat elke inwoner weet 
en begrijpt wat schuldhulpverleners kunnen betekenen en 
doen. En elke inwoner ervaart geen drempel bij de toegang.

• De focus van het armoedebeleid ligt op het ondersteunen 
kwetsbare groepen. Zo bieden wij onder andere een goede 
zorgverzekering aan (waarin men ook het ‘Eigen risico’ 
kan afdekken). De Geldterugregeling en de Individuele 
Studietoeslag bieden (financiële) ondersteuning voor 
participatie. 
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Onderwijs 

Visie 
Wij werken aan gelijke kansen voor alle leerlingen zodat zij zich 
zo goed mogelijk en naar vermogen kunnen ontwikkelen. Wij 
streven naar onderwijs zo nabij en regulier mogelijk.

Wat doen we? 
•  We maken afspraken over onderwijszorgarrangementen en 

de financiering daarvan en leggen de afspraken vast in een 
uitvoeringsplan.

•  Intensieve samenwerking tussen Ondersteuningsplatform en 
Sociaal Wijkteam voor integrale advisering aan ouders (één-
loketbenadering).

•  Passend Onderwijs is een terugkerend onderwerp op de 
agenda van het LEA-overleg. 

•  De gemeente voert meerdere keren per jaar een 
Op Overeenstemming Gericht Overleg met de 
Samenwerkingsverbanden.

•  Het Schoolmaatschappelijk Werk maakt integraal onderdeel 
uit van het Sociaal Wijkteam ter bevordering van de 
samenwerking.

•  Het samenwerkingsverband zorgt voor een onafhankelijke 
informatiepositie van ouders door het bieden van een website 
met actuele en objectieve informatie in begrijpelijke taal.

•  Alle scholen hebben een plan voor de basis- en extra 
ondersteuning die zij (kunnen) bieden aan leerlingen met een 
beperking. 

•  We bewaken gezamenlijk dat de basis- en extra 
ondersteuning voldoende gevarieerd is, zodat voor de 
meeste kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte een 
passende plek is op een school in de eigen gemeente. 

•  We kijken samen met ouders/verzorgers naar de 
mogelijkheden voor het vervoer naar speciaal onderwijs en 
indien noodzakelijk wordt leerlingenvervoer toegekend.

•  Regionaal onderzoeken we het brede en complexe perspectief 
van inclusief onderwijs als alternatief voor de verschillende 
onderwijssoorten. Dit moet leiden tot gezamenlijk plan.

Laaggeletterdheid

Visie
De basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale 
vaardigheden) van alle inwoners zijn voldoende ontwikkeld om 
volwaardig mee te doen aan de samenleving.

Wat doen we? 
•  De gemeente draagt zorg voor een breed aanbod aan 

educatiemogelijkheden voor volwassenen die moeite hebben 
met taal, rekenen en digitale vaardigheden.

•  De gemeente maakt afspraken met aanbieders over de 
kwaliteit van het aanbod en monitort de kwaliteit.

•  De gemeente spant zich actief in om laaggeletterde inwoners 
te vinden en door te verwijzen naar het educatieaanbod, 
onder meer onder bijstandontvangers via de Taalmeter.

•  Voor peuters met een (risico op een) taalachterstand is er 
een toegankelijk aanbod voorschoolse educatie. 

•  Samen met onderwijspartners werkt de gemeente aan het 
voorkomen van voortijdig schoolverlaten en thuiszitten.



In de gemeente Wijchen streven 
we ernaar dat iedereen goed mee 
kan doen in de samenleving. Dit 
betekent mee kunnen doen op het 
gebied van samenleven, werken, 
leren, sporten en in andere vormen 
van vrijetijdsbesteding zoals cultuur 
en recreatie.
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Leefbaarheid

Visie
Ook in de toekomst blijft het heel fijn om in Wijchen te wonen, 
werken, boodschappen te doen, naar school te gaan en te 
ontspannen. 

Wat doen we? 
•  In de Wijchense samenleving zijn er veel initiatieven die 

als doel hebben om iedereen mee te laten doen. Sommige 
doen dat met steun van de gemeente, andere zonder steun. 
Bijvoorbeeld: Wij Vakantie Zij Ook, Soamen op ‘n Benkske, 
De Blauwe Vogels en Hoshuuske.w

• In het project Hart van Zuid proberen we samen met 
MeervoorMekaar de sociale samenhang te verbeteren. Het 
doel is dat iedereen mee kan doen in de eigen wijk, waardoor 
de bewoners er fijner wonen. 

•  Wij vinden toegankelijkheid heel belangrijk en houden hierbij 
ook rekening als we in nieuwe gebieden aan de slag gaan, 
zoals ‘Tussen het Kasteel en Wijchens meer’. 

•  Vanaf 1 juli 2022 gaat de nieuwe omgevingswet in. Dankzij 
deze wet komen er extra kansen voor ideeën en initiatieven 
van de inwoner.

Sport en bewegen

Visie
Voor iedere Wijchenaar, zonder te letten op achtergrond, 
leeftijd, beperking en financiële achtergrond, is een sport- 
en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat ook veilig en 
toegankelijk is. 

Wat doen we?
•  Sportverenigingen die sporten voor mensen met een 

beperking aanbieden, kunnen subsidie aanvragen bij de 
gemeente. 

•  De gemeente is aangesloten bij Uniek Sporten. Via een online 
sport community wordt zowel het aanbod als de vraag voor 
aangepast sporten in kaart gebracht. Daarnaast kunnen 
mensen met een beperking via Uniek Sporten geholpen 
worden om een geschikte sport te vinden in Wijchen of in de 
regio. 

•  Enkele voorbeelden van aanbod voor mensen met een 
beperking in Wijchen:
 -  Rolstoelgroep in sportcentrum Arcus (o.a. basketbal, 
handbal en hockey)

 -  Seniorenvereniging Oud-Fit heeft een groep voor mensen 
met een beperking (sport en spel)

 -  GVO de Klup in sporthal Achterlo (Badminton)

Visie Lokaal sportakkoord
• Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te kunnen 

sporten en bewegen. In 2020 is door de lokale partners van 
het lokaal sportakkoord ondertekend. Met het sportakkoord 
willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier 
in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. 
Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven 
lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn 
of haar eigen niveau.

Wat doen we? 
•  In het sportakkoord zijn we gekomen tot een aantal concrete 

ambities op het terrein van sport en bewegen. Hiervoor is 
budget ontvangen van het Rijk. Met onze lokale partners 
werken we de ambities uit op de volgende thema’s: meedoen 
in Wijchen, verenigingen in Wijchen en actief opgroeien in 
Wijchen.

•  Bij de ambitie ‘Meedoen in Wijchen’ staat o.a. de volgende 
doelstellingen: het sport- en beweegaanbod is voor 
(kwetsbare) inwoners en partners bereikbaar en toegankelijk, 
sporten en bewegen wordt voor iedereen betaalbaar gemaakt 
en er komt een loket voor hulpvragen en er wordt direct 
doorverwezen naar bestaand sport- en beweegaanbod (zoals 
Uniek Sporten). 

•  Vanuit het sportakkoord is er budget beschikbaar gesteld 
voor o.a. de pumptrackbaan in Wijchen West, het tijdelijk 
beachveld bij sportcentrum Arcus en de buiten trim- 
beweegbaan Valendriese Heuvels.
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Deel 2: Wat gaat de gemeente doen?
Thema algemeen

Te bereiken resultaat Stappen Wie Wanneer De visie van de gemeente Wijchen Wat gaat de gemeente doen?

A Dat (nieuwe) 
beleidsplannen worden 
getoetst aan het  
VN-verdrag Handicap

Stap 1: Gemeente voegt 
een kopje ‘Inclusie: 
Iedereen doet mee in 
Wijchen’ toe aan de 
beslisnota.

Gemeente Steeds Bij het maken/veranderen van beleid moet er 
rekening gehouden worden met de positie van 
mensen met een beperking. Wanneer je bij 
het ontwerpen van beleid direct uitgaat van 
‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in 
plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de 
gemiddelde gebruiker’ sluit je niemand uit. 

Dit advies wordt opgenomen in de ‘Iedereen 
doet mee’-agenda. Toevoeging 16/12/2021. 
De gemeenteraad gaat ervan uit dat dit advies 
wordt overgenomen.

B Voorlichtings materiaal 
van de gemeente is voor 
iedereen beschikbaar 
en in begrijpelijke taal 
geschreven.

Gemeente biedt de 
mogelijkheid voor mensen 
om folders op te halen in 
het Huis van de gemeente.

Gemeente Steeds Informatie is toegankelijk voor elke inwoner van 
de gemeente. Bij het publiceren van informatie 
houden we rekening met mensen die niet handig 
zijn met computers.

Dit advies wordt opgenomen in de ‘Iedereen 
doet mee’-agenda
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1 Thema vervoer

Te bereiken resultaat Stappen Wie Wanneer De visie van de gemeente Wijchen Wat gaat de gemeente doen?

1.1 Dat alle dorpskernen 
in de gemeente Wijchen 
ook ná 18.00 uur goed 
bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer.

Stap 1: Gemeente 
bespreekt dit met de 
partijen die hiervoor nodig 
zijn.

Gemeente Steeds Het goed bereikbaar zijn van de kernen is 
een belangrijke basisvoorziening. Daarom 
besteden we op het gebied van beleid 
aandacht aan dit onderwerp. Dit doen we 
op provinciaal en gemeentelijk niveau. De 
provincie is verantwoordelijk voor het openbaar 
vervoer. Samen zijn we verantwoordelijk voor 
aanvullende vervoersvoorzieningen. Inwoners 
uit de kernen kunnen tot 1 januari 2022 gebruik 
maken van het openbaar vervoer-vangnet van 
AVAN. Daarna rijdt de HaltetaxiRRReis. Voor 
ouderen en inwoners met een beperking is 
vervoer door vrijwilligers van Opstap mogelijk.

•  Doelstelling van de Provincie is dat de 
HaltetaxiRRReis per 3 april 2022 gaat rijden. 
Dit Gelderse deeltaxisysteem is erop gericht 
om de bereikbaarheid te vergroten voor 
kleinere woonkernen, dunbevolkte gebieden, 
recreatieve bestemmingen of wijken waar 
een reguliere bus niet meer rendabel is. De 
haltetaxi vervoert mensen vanaf een halte 
naar een busstation of treinstation binnen een 
straal van 15 km op basis van een OV-toets. 
Vanaf het bus- of treinstation kan dan de 
reis worden vervolgd. Wanneer er geen OV-
alternatief is, kan de reis ook van halte naar 
halte zijn.

•  Mogelijkheden vervoer na 18.00 uur: OpStap 
rijdt binnen Wijchen, dus ook in de kernen 
5 dagen per week van 8.00 tot 22.00 uur. 
OpStap kost € 2,00 enkele reis, ongeacht de 
lengte, binnen geheel Wijchen. De buurtbus 
kost € 2,40 per rit, deze rijdt ’s avonds tot 
18.00/18.30 uur. Zie verder www.breng.nl.

1.2 Dat beter bekend 
wordt welke manieren van 
vervoer voor mensen met 
een beperking of chronische 
ziekte er zijn. Zoals AVAN, 
vervoersdienst Op Stap en 
BrengFlex.

Stap 1: gemeente 
bespreekt met de Wegwijs 
de mogelijkheid van een 
terugkerende publicatie met 
daarin:
• De feitelijke informatie;
• Een ervarings- verhaal.

Stap 2: werken aan andere 
vormen van publicatie 
die aantrekkelijk en 
toegankelijk zijn (via beeld 
en geluid). 

Stap 1: Gemeente 
met de Wegwijs

Stap 2: Gemeente 
en lokale partners 
(bijvoorbeeld Hand 
in Hand)

Stap 1: 
In 2022

Stap 2: 
In 2022

Meer bekendheid geven is een kans. Wij 
zoeken zo veel mogelijk aansluiting bij 
bestaande communicatiemiddelen. De Wegwijs, 
organiseren van een middag om inwoners 
te informeren samen met bijvoorbeeld de 
seniorenvereniging en KBO’s. Ook is het 
belangrijk dat inwoners digitaal informatie over 
deze onderwerpen kunnen vinden. Denk aan 
www.wijwijchen.nl, de website van het Sociaal 
Wijkteam en MeerVoormekaar.

•  Een bijeenkomst om inwoners (diverse 
doelgroepen) te infor meren op het gebied 
van vervoer. Als inwoners dit willen en als 
het past binnen de coronamaatregelen. Zo 
informeren we inwoners over de verschillende 
vervoersmogelijkheden in de gemeente 
Wijchen. 

•  De werkgroep adviseert de gemeente Wijchen 
om OV voor minima te subsidiëren. In 
Nijmegen is het mogelijk om een abonnement 
voor 15 euro af te sluiten.

https://www.breng.nl
https://www.wijwijchen.nl
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1 Thema vervoer (vervolg)

Te bereiken resultaat Stappen Wie Wanneer De visie van de gemeente Wijchen Wat gaat de gemeente doen?

1.3 Dat er een goede 
verdeling is van bushaltes 
in de gemeente Wijchen.

Stap 1: Overzicht maken 
van de huidige bushaltes.

Stap 2: Wat zijn de 
belangrijkste problemen? 
We prioriteren deze.

Stap 3: Keuze gemaakt 
over nieuwe plaatsen 
bushaltes.

Stap 1: Gemeente 
geeft deze opdracht 
aan Breng, 
Connexxion.

Stap 2: 
Beleidsambtenaar 
met BTB en  
leefbaarheids-
groepen.

Stap 3: 
Gemeente, BTB 
en leefbaarheids-
groepen. 

Stap 1: 1 januari 
2020: er is een 
overzicht

Stap 2: Steeds

Stap 3: Steeds

Stap 1: De verdeling van bushaltes bepalen 
wij samen met de provincie. Op de website 
www.haltescan.nl staat de verdeling van de 
bushaltes. En hoe bereikbaar alle haltes zijn.

Stap 2: Graag horen wij van inwoners welke 
problemen zij ervaren.

Stap 3: Wij zien in Wijchen een goede spreiding 
van bushaltelocaties. Wij horen het graag als dit 
beter kan.

Stap 1: 
•  Dit overzicht staat op www.haltescan.nl.

Stap 2: 
• In de Wegwijs maken wij een pagina over 

de voorlichtingsdag over Vervoer. Wij vragen 
inwoners hier om hun problemen te melden.

Stap 3: 
•  Wij laten inwoners weten als er 

verbeterpunten zijn.

https://www.haltescan.nl
https://www.haltescan.nl
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Te bereiken resultaat Stappen Wie Wanneer De visie van de gemeente Wijchen Wat gaat de gemeente doen?

2.1 Dat de gemeente in 
gesprek gaat met inwoners. 
Wat hebben zij nodig om 
passend te wonen.

Gemeente biedt inwoners 
hulp bij een woning vinden. 
Inwoners kunnen met deze 
hulp gaan nadenken over 
de wensen voor een woning 
in de nabije toekomst. 

Gemeente Steeds Elke woonwens is persoonlijk. Maatwerk 
is belangrijk. In de woonvisie staat dat we 
inwoners helpen om op tijd na te denken 
over de wensen voor een woning in de 
nabije toekomst. Inwoners zijn hiervoor zelf 
verantwoordelijk. Zijn er duidelijke woonwensen 
die inwoners niet zelf kunnen uitvoeren? Dan 
moeten ze weten waar ze hulp kunnen krijgen. 
Zo kunnen ze met persoonlijke vragen over hun 
situatie terecht bij woonadviseurs. Daarnaast 
kan de gemeente advies geven bij een 
gezamenlijk wooninitiatief.

•  In de woonvisie staat dat de wensen voor 
een woning persoonlijk zijn. Daarom vindt 
de gemeente een bijeenkomst niet het goede 
middel.

•  De gemeente biedt inwoners informatie en 
advies over de thema’s bewust wonen en 
langer zelfstandig wonen, o.a. via website, 
Sociaal Wijkteam en MeerVoorMekaar. 
Voor een advies op maat is woonadvies 
beschikbaar (MeerVoorMekaar). De 
gemeente en woningcorporaties informeren 
inwoners die vragen hebben bij het zoeken 
naar een (sociale) huurwoning (onder 
meer over Entree, het platform voor 
woonruimteverdeling). 

•  Woningeigenaren kunnen gebruik maken van 
de Toekomstbestendig wonen lening via de 
gemeente.

2.2 Dat er meer koop- en 
huurwoningen voor ouderen 
komen.

Gemeente maakt plan van 
aanpak om dit uit te voeren 
verspreid over alle kernen. 
En geeft aan bij WI wat er 
besproken is.

Gemeente Steeds In de Woonvisie is voldoende passende 
woningen voor ouderen al opgenomen als 
opgave. We streven daarbij naar spreiding 
over wijken en kernen van Wijchen. We sluiten 
hierbij aan bij de lokale vraag en de bevindingen 
van het Regionaal Woningmarktonderzoek 
(2019). We streven naar een vitale mix van 
bewoners in wijken en kernen: zowel koop- als 
huurwoningen, in diverse prijsklassen en voor 
verschillende doelgroepen.

•  Bij nieuwbouw attenderen we initiatiefnemers, 
ontwikkelaars en bouwers op het belang van 
levensloopbestendig bouwen.

•  We werken samen met zorginstellingen 
en woningcorporaties aan nieuwe 
woonzorginitiatieven voor diverse 
doelgroepen, waaronder ouderen.

•  We faciliteren initiatieven van inwoners, 
zoals CPO (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap). In de praktijk zien we 
dat ook senioren gebruik maken van deze 
vorm van opdrachtgeverschap.

2.3 Dat er meer betaalbare 
huur woningen komen. 
Boven de grens van 
huurtoeslag en ook in 
particuliere sector (zonder 
inkomenseisen).

Plan van aanpak, waarin:
• Met wie in gesprek;
• Welke acties

Gemeente, 
provincie 
Gelderland, 
woningstichtingen 
en particuliere 
aanbieders 
huursector (indien 
aanwezig)

Steeds In de Woonvisie is meer betaalbare 
huurwoningen een van de opgaven. Bij 
nieuwbouwprojecten stimuleren wij een 
divers woningaanbod, waaronder betaalbare 
huurwoningen.

• Met de woningcorporaties en 
huurdervertegen woordigers voerden we 
gesprekken over de huidige en toekomstige 
(sociale) huurvoorraad. Het resultaat staat 
in de prestatieafspraken voor 2021. De 
Werkgroep Inclusie krijgt dit document.

• Bij nieuwbouwprojecten nemen we 
aandacht voor (sociale) huurwoningen 
standaard mee in de advisering over het 
woningbouwprogramma. 

2 Thema wonen
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3 Thema werk en dagbesteding

Te bereiken resultaat Stappen Wie Wanneer De visie van de gemeente Wijchen Wat gaat de gemeente doen?

3.1 Een goede aansluiting 
vinden met vrijwilligerswerk 
en betaald werk voor 
mensen met een beperking 
of chronische ziekte.

De hoofdvraag: hoe ga je 
om met mensen met een 
beperking of chronische 
ziekte? En hoe zorg je 
voor passend werk en/of 
participatie? Met als doel: 
mensen met een beperking 
of chronische ziekte mee 
te kunnen laten doen naar 
eigen capaciteit. 

Stap 1: Plan van aanpak 
met: 
• Welke vrijwilligers-

organisaties 
• Welke acties kunnen 

de toeleiding naar 
vrijwilligerswerk mogelijk 
maken? 

Stap 2: Pilot starten met 
vrijwilligers organisaties.

Stap 1: Gemeente, 
MeerVoormekaar 
en vrijwilligers-
organisaties 

Stap 2: Gemeente, 
MeerVoormekaar 
en vrijwilligers-
organisaties

Stap 1:  
Nog te bepalen 

Stap 2:  
Afhankelijk van 
stap 1

Meedoen in de samenleving is een belangrijk 
onderwerp. Een goede invulling van de dag 
speelt hierin een grote rol, ook voor mensen die 
niet in staat zijn om betaald werk te vinden. 

Ondersteuning bij het plaatsen op betaald 
werk ligt op regionaal niveau. Lokaal sluiten 
wij hierop aan door mensen te activeren en te 
ondersteunen bij de eerst mogelijke stappen. 
Wij monitoren voortdurend de ontwikkeling en 
de juiste dienstverlening bij de juiste persoon. 
Vanzelfsprekend werken wij hierin samen met 
MeerVoormekaar, als vrijwilligerscentrale in 
Wijchen.

Richting betaald werk (regionaal) willen we:
• Onderzoeken hoe effectief we loonkosten-

subsidies inzetten
• Bijdragen aan het eenvoudig overstappen van 

de ene regeling naar een andere voor mensen 
met een beperking zodat werken eenvoudiger 
wordt (“Simpel switchen”)

• Blijven inzetten op IPS-trajecten
 
Lokaal willen we:
• Extra blijven inzetten op zorgjongeren
• Vooruitlopend op landelijk beleid de 

Individuele Studietoeslag verhogen
• Incidenteel extra capaciteit voor 

participatiecoaches zodat ook meer ruimte 
ontstaat voor participatie van mensen met 
een arbeidsbeperking en een mogelijke 
aansluiting naar plaatsing op betaald werk.

• De WI adviseert om een Monitor te 
ontwikkelen waarin duidelijk wordt hoeveel 
aanmeldingen er zijn en hoeveel mensen 
uiteindelijk betaald werk vinden.
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4 Thema zorg en welzijn

Te bereiken resultaat Stappen Wie Wanneer De visie van de gemeente Wijchen Wat gaat de gemeente doen?

4.1 Dat er kortere 
wachttijden voor zorg zijn.

Gemeente gaat in gesprek 
met het Sociaal Wijkteam 
over het terugdringen van 
wachtlijsten. Zij bespreekt 
het resultaat met WI.

Gemeente gaat in 
gesprek met het 
Sociaal Wijkteam

Steeds Iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig 
heeft. Door grote drukte is de wachttijd voor 
hulp opgelopen. We werken hard aan het 
verminderen van de wachtlijsten. Vragen om 
dringende hulp krijgen voorrang.

Het Sociaal Wijkteam probeert te voldoen aan 
de wettelijke termijnen bij het afhandelen van 
een hulpvraag. Als dit niet lukt, communiceren 
we wanneer we de inwoner wel helpen.

4.2 Dat voorzieningen voor 
zorg en welzijn makkelijk 
bereikbaar zijn voor 
iedereen.

Wegwijs: 
De WI adviseert om elke 
maand te communiceren 
in de Wegwijs. Ook zet 
zij andere communicatie 
middelen over inclusie in.

Website:  
Uitbreiding van publicatie 
op digitale wijze onder 
andere op www.wijchen.nl.
 
Woningbouw: 
Controle op 
toegankelijkheid 
nieuwbouwtrajecten staat in 
het bestek.

Wegwijs: 
Gemeente, afdeling 
communicatie

Website: 
Gemeente, afdeling 
communicatie

Woningbouw: 
Gemeente met BTB

Wegwijs: 
Steeds

Website: 
Steeds

Woningbouw:
Steeds

Wegwijs en website:
Communicatie speelt een grote rol bij het 
onderwerp inclusie en aanwezige voorzieningen. 
We willen hier meer aandacht aan geven. 
We houden rekening met de financiën die we 
hebben. En met de inzet van personeel.

Woningbouw:
We vinden het normaal dat we op makkelijke 
bereikbaarheid toetsen bij alle nieuwe 
aanvragen.

Wegwijs en website:
•  In oktober 2019 en in februari 2021 

bezorgden we huis aan huis de speciale 
informatiekrant ‘Zorg en Ondersteuning’. 
Een krant met informatie over welzijn, zorg, 
inkomen en schulden. Met verhalen over 
ervaringen. 

• We maken een plan over de communicatie 
van alle thema’s. Dit bespreken we in de 
bijeenkomst met experts.

•  Er komt een intern plan van aanpak over 
inclusie. Hierin nemen we de interne 
communicatie over het thema inclusie op. 
Doel: ambtenaren weten meer over het 
onderwerp inclusie. Dit plan maken we in het 
tweede kwartaal van 2021.

Woningbouw:
• Toegankelijkheid nemen we standaard mee in 

het beoordelen van het bestek.

4.3 Dat de Sociale 
Wijkteams beter bekend 
zijn.

Gemeente bespreekt met 
Wegwijs de mogelijkheid 
van een maandelijkse 
terugkerende publicatie met 
daarin:
• Feitelijke informatie
• Een ervarings verhaal 

(column)

Gemeente, Wegwijs 
met sociale 
wijkteams

Steeds Bekendheid van het Sociaal Wijkteam is een 
doorlopend thema. De kracht zit in de herhaling. 
Dit blijven we oppakken.

• Wij pakken dit actiepunt op in samenhang 
met actiepunt 4.2.

https://www.wijchen.nl
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4 Thema zorg en welzijn (vervolg)

Te bereiken resultaat Stappen Wie Wanneer De visie van de gemeente Wijchen Wat gaat de gemeente doen?

4.4 Dat we mantel zorgers 
helpen.

Gemeenten, WI en 
MeerVoormekaar 
maken samen een 
plan van aanpak. 
Bijvoorbeeld update van 
de activiteitenagenda 
met aandacht voor 
mantelzorgdag.

Gemeente, WI en 
MeerVoormekaar

Steeds De gemeente vindt mantelzorg een belangrijk 
thema en waardeert deze. 

•  Beter informeren over de mogelijkheden van 
hulp voor mantelzorgers. 

•  Mantelzorgers krijgen de waardering die ze 
verdienen (compliment, luisterend oor).

•  We helpen mantelzorgers waar dit mogelijk is 
in de eigen omgeving (sportclub, verenigingen 
in de buurt).

4.5 Dat er aandacht is voor 
eenzaamheid.

Er komt een plan van 
aanpak om eenzaamheid 
te voorkomen of te 
verminderen. 

Gemeente en 
Kerngroep 
Eenzaamheid

Steeds De gemeente vindt eenzaamheid een belangrijk 
onderwerp en is aangesloten bij de landelijke 
coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’.

•  De kerngroep Eenzaamheid blijft dit thema 
onder de aandacht brengen bij professionals 
en inwoners.

Toevoeging 16/12/2021 
4.6 Dat mensen met een 
lichte vorm van dementie 
langer mee kunnen doen 
met de samenleving.

Er komt een onderzoek 
hoe we een ‘Vergeet-me-
niet route’ zouden kunnen 
aanleggen in Wijchen.

Gemeente en 
Kerngroep 
Dementie

Zo spoedig 
mogelijk.

De gemeente vindt dementie een belangrijk 
onderwerp.

• Er komt een onderzoek hoe we een ‘Vergeet-
me-niet route’ zouden kunnen aanleggen in 
Wijchen. Door bijvoorbeeld speciale tegels of 
afbeeldingen kunnen inwoners met een lichte 
vorm van dementie de weg naar huis of de 
winkel (terug) vinden. Zo’n route zorgt er ook 
voor dat andere weggebruikers zien dat er 
mensen zijn die meer tijd nodig hebben in het 
verkeer.
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5 Thema vrije tijd, sport, recreatie en cultuur

Te bereiken resultaat Stappen Wie Wanneer De visie van de gemeente Wijchen Wat gaat de gemeente doen?

5.1 Dat bioscopen, 
theaters, musea, 
sporthallen, restaurants 
en evenementen goed te 
bereiken zijn voor iedereen.

Stap 1: inventarisatie stand 
van zaken:
• Wat gaat goed;
• Knelpunten.

Stap 2: verbeterplan 
maken met aandacht 
voor diverse vormen van 
makkelijk bereikbaar zijn. 
Lichamelijk, zien en horen, 
maar ook gevoeligheid voor 
prikkels.

Stap 1: 
Gemeente

Stap 2: Gemeenten 
met Werkgroep 
‘Iedereen doet mee’ 
en BTB

Stap 1: Steeds

Stap 2: 
Nog niet bekend, 
vertraagd door 
corona

We hebben een visie voor evenementen in de 
gemeente Wijchen geformuleerd, in deze visie 
is aandacht voor toegankelijkheid en sociale 
inclusie. Bij de totstandkoming van de visie 
hebben betrokken organisaties hun mening 
gegeven. De visie wordt in oktober 2021 door 
de gemeenteraad behandeld. 

•  De gemeente doet mee in het project 
Zorgeloos op Vakantie, Scan en verbeterplan. 
Zij moedigt ondernemers aan om dit op te 
pakken. Bijvoorbeeld de horeca en recreatie.

•  Het kasteel in Wijchen is een historisch 
gebouw. Waar mogelijk, is het kasteel 
rolstoeltoegankelijk gemaakt.

5.2 Dat we mensen met 
een beperking of chronische 
ziekte informeren over de 
mogelijkheden van een 
bijdrage in de kosten.

Gemeente maakt een 
overzicht van alle keuzes in 
subsidies en publiceert deze 
in de Wegwijs.

Gemeente Nog niet bekend De gemeente vindt het belangrijk om meer en 
beter te communiceren.

• In oktober 2019 en in februari 2021 
bezorgden we huis aan huis de speciale 
informatiekrant ‘Zorg en Ondersteuning’. In 
deze krant stonden alle keuzes in subsidies.

•  Op al deze thema’s gaan we communicatie-
acties inzetten.

• Informeren over landelijke en loka le fondsen 
via Wij Wijchen. Zodat vakantie, theater of 
sport ook mogelijk is voor inwoners met een 
chronische ziekte of laag inkomen.

• SWT en de consulenten Inkomen vullen deze 
site verder aan.

5.3 Dat iedereen makkelijk 
informatie over cultuur, 
activiteiten en vakantie kan 
vinden en begrijpen

De gemeente zorgt ervoor 
dat de nodige informatie 
in begrijpelijke taal (B1-
niveau) terecht komt bij 
verschillende kanalen.

Gemeente Nog niet bekend, 
vertraagd door 
corona

De gemeente vindt het belangrijk om meer en 
duidelijker te communiceren.

•  We zetten de informatie over cultuur, 
evenementen en overnachtingen beter op de 
websites. Dit doen we voor Wijchen en voor 
de regio Arnhem-Nijmegen. In begrijpelijke 
taal (B1-niveau) op www.wijchen.nl en op de 
website van de VVV: www.visitnijmegen.nl.

• We maken afspraken met stichting Wijchen= 
Promotie over het gebruik van duidelijke taal 
(B1). Dit is voor de promotie van Wijchen.

https://www.wijchen.nl
https://www.visitnijmegen.nl
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Ook in de toekomst blijft het 
heel fijn om in Wijchen te wonen, 
werken, boodschappen te doen, naar 
school te gaan en te ontspannen. 


