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Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Culemborg Toegankelijk. Met dit beleidsplan schetsen wij 
een beeld waar onze Stichting voor staat en hoe wij dit willen bereiken. Naast praktische informatie 
vertellen wij u ook wat onze missie en visie is. Onderdeel van dit beleidsplan is het Jaarplan 2022. 
 

Doelstelling 

 
De Stichting zet zich in voor een lokale inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving is 
een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt en volwaardig kan meedoen. Met of 
zonder beperking.  
De Stichting Culemborg Toegankelijk zet zich verder in voor het toegankelijker maken van 
winkels, horeca en openbare ruimtes voor mensen met een motorische, zintuigelijke en/of 
auditieve beperking.  
 
Met onze activiteiten richten wij ons op de groep Culemborgers met een handicap of 
beperking. Naast de reeds genoemde motorische, zintuigelijke en/of auditieve beperking 
kunt u ook denken aan mensen met een chronische aandoening of mensen met morbide 
obesitas. 
 
De activiteiten – per jaar vastgelegd in een jaarplan – hebben primair een tweeledig doel: 

• gehandicapten kunnen zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk leven, maar 
ook bijvoorbeeld zelfstandig winkelen, en 

• de beeldvorming rondom gehandicapten is ten positieve veranderd. Dat wil zeggen, 
ze worden niet meer als aparte groep gezien, maar als volwaardige burgers met 
dezelfde voorzieningen, rechten en plichten. 

 
Deze activiteiten zijn van belang omdat in de huidige situatie de beeldvorming rondom 
gehandicapten er toch een is van “die” aparte groep. Ook is het zelfstandig deelnemen aan 
het maatschappelijk leven nog niet voldoende mogelijk; winkels zijn minder of niet 
toegankelijk, er is een gebrek aan openbare toiletten geschikt voor gehandicapten, stoepen 
zijn niet geschikt voor het gebruik van rolstoelen en scootmobielen en enzovoort, horeca is 
minder of niet toegankelijk of gebruikersvriendelijk ingericht, enzovoort. 
We realiseren ons dat deze opsomming beperkt is. Het is echter ondoenlijk een volledig 
overzicht te geven. 
 
Frequent hebben wij overleg met de gemeente (Burgemeester & Wethouders). Tijdens deze 
gesprekken stemmen wij activiteiten af. Op deze manier vertrouwen wij erop om op 
gemeentelijk niveau een breder uitgerold draagvlak te krijgen. 
 
Een andere belangrijke activiteit die wij hebben is het onderhouden van contacten met 
lokale instellingen die zich bezig houden met sociale activiteiten. Je kunt hierbij denken aan 
Elk Welzijn, de Adviesraad Sociaal Domein Culemborg en Kleurrijk Wonen. 
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Al met al maakt dit dat de Stichting Culemborg Toegankelijk met haar activiteiten en 
doelstelling uniek is binnen Culemborg. 
 
Missie & Visie 

 
De missie van de Stichting Culemborg Toegankelijk is de volgende: 

• Gevraagd en ongevraagd beoordelen wij de toegankelijkheid van gebouwen, 
gemeentelijke instellingen, winkels, horeca en websites, 

• We werken vanuit kernwaarden als gelijkwaardigheid, wederkerigheid, 
volwaardigheid, verbondenheid en autonomie, 

• Wij streven naar een inclusief1 Culemborg, en 

• Gevraagd en ongevraagd geven wij de lokale overheid en ondernemers advies inzake 
het uit te voeren of te ontwikkelen beleid inzake inclusie. 

 
De visie van de Stichting Culemborg Toegankelijk is de volgende: 

• Iedereen – ongeacht haar of zijn beperking – kan zelfstandig participeren in de 
(lokale) samenleving, 

• Door de gemeente wordt ervaringsdeskundigheid ingezet, 

• Er is een breder gedragen bewustwording van onafhankelijke toegankelijkheid. 
 
 

De Stichting 
 
Culemborg Toegankelijk is opgericht in 2018 als werkgroep Toegankelijk. In 2021 is Culemborg 
Toegankelijk een Stichting geworden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen, te weten: 

• Leen Beuker, voorzitter (tevens VN ambassadeur), 

• Theo Eerkens, penningmeester (tevens VN ambassadeur), en 

• Erik Rutgers, secretaris. 
 
Het bestuur komt minimaal een maal per maand bij elkaar. De activiteiten van het bestuur zijn onder 
andere: 

• het bedenken van initiatieven, 

• het opzetten en begeleiden van de projectgroepen,  

• het beheer van de financiën van de Stichting (inclusief aanvraag subsidie),  

• het onderhouden van contacten met de gemeente, stakeholders en derden, 

• het opstellen en actueel houden van het beleidsplan, 

• het jaarlijks opstellen van een jaarplan, en 

• het jaarlijks opstellen van een jaarverslag. 
 

 
1 Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving, en erbij horen. In 

een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als 

mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen 

waar ze wonen en naar school gaan. 
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Samen met het bestuur zijn er diverse personen die als vrijwilliger meewerken aan het realiseren van 
de doelstellingen van de Stichting en het uitvoeren van het jaarplan. Zij werken vanuit 
projectgroepen aan de volgende speerpunten van de Stichting: 

• het scannen van winkels, horeca en andere openbare gebouwen op toegankelijkheid, 

• het uitvoeren van de doelstelling van de Toiletalliantie, 

• meedenken met de planvorming en uitvoering van de bouw van woningen, openbare 
gebouwen en gebiedsinrichtingen op toegankelijkheid, en 

• als VN-ambassadeurs voor het VN-verdrag Gehandicapten de gemeente Culemborg en de 
politieke partijen ondersteunen bij het bevorderen van een inclusieve gemeente. 

 

Wijze en werving van gelden 

 
De Stichting heeft voor de uitvoering van haar doelstelling en jaarplan gelden nodig om deze 
te bekostigen. De werving van gelden vindt op de volgende wijze plaats: 

• Aanvragen van een subsidie bij de gemeente, en 

• Op de website van de Stichting wordt de mogelijkheid geboden om zich als 
eenmalige of terugkerende donateur aan te melden. 

Op termijn hopen wij door middel van donaties financieel zelfstandig te zijn. 
 
Beheer van de financiën 

 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële boekhouding en het afleggen van een 
verantwoording hieromtrent. 
Het dagelijkse beheer van de financiën is belegd bij de penningmeester. 
Taken die hierbij horen zijn: 

• Jaarlijks een begroting opstellen, 

• Jaarlijks een jaarrekening vaststellen 

• beheren van de gelden, 

• Jaarlijks opstellen van een financiële verantwoording. 
 
Begroting 

 
Voor het kalenderjaar 2022 geld de volgende begroting: 
 
 

Onderdeel Bedrag 

  

Kosten bestuur2 € 580,- 

Abonnementen / lidmaatschappen 3 € 200,- 

Communicatie / netwerken 4 € 2.000,- 

Kosten huur accommodatie 5 € 0,0 

 
2 Betreft hier de vergoeding van de kosten die bestuursleden moeten maken als bijvoorbeeld het aanschaffen 
van een nieuwe cartridges en zo dies meer zij. Uitsluitend op declaratiebasis. 
3 Denk hierbij aan gebruikersrecht voor app Hoge Nood. 
4 (Deels) gebaseerd op offerte voor gerichte communicatie binnen Culemborg. 
5 Wij kunnen zonder kosten terecht in het Stadskantoor Culemborg. 
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Reiskosten 6 € 500,- 

Bankkosten (Triodos) € 170,- 

Scholing en conferenties € 500,- 

Vrijwilligersvergoeding 7 € 650,- 

Diversen 8 € 500,- 

Totaal € 4.600,- 

 

 
Voor 2022 vragen wij een subsidie aan ter grootte van € 6.680,-.  
Mochten wij in 2022 donaties ontvangen, dan zal dit in het financieel jaarverslag 
verantwoord worden en wordt dit verrekend met de gemeente. 
 
Jaarplan 2022 

 

Actiepunt Omschrijving Te bereiken doel(en) 

Toetsing toegankelijkheid 
winkels, kortweg 
winkelscan. 

Alle winkels worden 
gescand op toegankelijkheid 
voor gehandicapten. 
Dit wordt gerealiseerd 
doordat 
ervaringsdeskundigen9 met 
behulp van vaste criteria. 

Er is een overzicht van de 
winkels in Culemborg en 
hun toegankelijkheid. 
 
Waar mogelijk wordt in 
goed overleg met 
betreffende winkel de 
toegankelijkheid verbeterd 
en een certificaat 
uitgedeeld. 

Applicatie Hoge Nood De app(licatie) Hoge Nood 
wordt aangeschaft door de 
gemeente Culemborg. 
 
De Hoge Nood app is een 
app waarop enerzijds 
eigenaren van openbare 
toiletten kunnen aangeven 
dat zij deze hebben en 
anderzijds kunnen 
gebruikers zien waar deze 
openbare toiletten in hun 
buurt zijn. 

De Hoge Nood app is in 
gebruik en bekend onder de 
gebruikers. 

   

 
6 Voor bijvoorbeeld deelname aan congressen. Uitsluitend voor reiskosten buiten Culemborg en via declaratie 
op basis van of OV, kilometervergoeding of kosten Valys. 
7 Vrijwilligersvergoeding is gebaseerd op € 50,- op jaarbasis voor bijvoorbeeld kleine attenties. 
8 Bij voorkeur werk je op een begroting nooit met een budgetpost diversen. Echter, het is het eerste jaar dat we 
subsidie aanvragen en we mogen rekening houden dat we tegen onvoorziene kosten aanlopen. 
9 Dit zijn vrijwilligers van de Stichting Culemborg Toegankelijk. 
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Actiepunt Omschrijving Te bereiken doel(en) 

   

Toilet scan Openbare toiletten – 
inclusief die van de 
gemeentelijke gebouwen – 
worden beoordeeld aan de 
hand van een aantal vaste 
criteria. Denk hierbij aan de 
toegankelijkheid, 
schoonmaak, enzovoort. 

De resultaten worden 
opgenomen in de Hoge 
Nood App. 
Daar waar dit nodig is wordt 
in overleg met de eigenaar 
het toilet aangepast. 

Openbaar toilet Bevorderen dat er in het 
centrum van Culemborg een 
openbaar toilet komt welke 
toegankelijk is voor 
iedereen. 

Er is een toilet in het 
centrum van Culemborg 
welke 7 * 24 uur te 
gebruiken is. 

Werven van vrijwilligers. Voor het uitvoeren van onze 
activiteiten hebben wij 
(meer) vrijwilligers nodig. 

De Stichting Culemborg 
Toegankelijk kan voldoende 
vrijwilligers inzetten. 
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