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‘Samen stellen we de Inclusie Agenda Arnhem op’ 

interactieve bijeenkomst over toegankelijkheid die leidt naar inclusie in Arnhem 

dinsdag 6 juni in Stadhuishal Arnhem 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag nodigen wij u uit voor de interactieve bijeenkomst over toegankelijkheid die leidt naar inclusie, op dinsdag 

6 juni in de Stadhuishal van Arnhem. Aanvang: 19h00 (zaal open: 18h30). Locatie: Stadhuishal Arnhem, 

Koningstraat 38 in Arnhem (rolstoeltoegankelijk). 

 

Vorig jaar is het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Dit verdrag gaat 

over inclusie en toegankelijkheid. In een inclusieve samenleving hebben mensen met een beperking regie over 

hun eigen leven, doen zij mee op voet van gelijkheid, worden zij niet gediscrimineerd en hebben zij toegang tot 

dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking. 

 

De gemeente Arnhem wil met ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van relevante organisaties* en 

ambtenaren op het gebied, wonen, werken, onderwijs en mobiliteit in gesprek omgezamenlijk input te leveren 

voor een inclusie-agenda en zo stapsgewijs te komen tot een stad waar inclusie geen agendapunt meer is, maar 

een vanzelfsprekende norm. 

 

Wij hebben Joy van der Stel (o.a. spreker en ervaringsdeskundige, zie Empower Mij) en Marlies Leupen 

(gespreksleider, zie marliesleupen.nl) gevraagd om de bijeenkomst te leiden. Aan de hand van 

praktijkvoorbeelden uit het dagelijks leven nodigen zij u uit deel te nemen aan een hopelijk inspirerende en 

verhelderende discussie over de diverse belangen rond toegankelijkheid in Arnhem.  

 

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw visie en ervaring en zien uit naar uw komst. Wilt u uw komst, vóór 24 mei, 

bevestigen via carine.schuring@arnhem.nl 

 

Met vriendelijke groet, namens de Gemeenteraad van Arnhem, 

 

Martien Louwers, Addy Plieger, Gerben Karssenberg en Rob van Sprang 

 

* regulier en speciaal onderwijs, woningbouwcorporaties, doelgroepenvervoer, WMO-adviesraad, APCG, Jeugdraad, 

ondernemersvereniging(en), sociale wijkteams, teams leefomgeving, Sportbedrijf Arnhem, UWV, etc. 

 

http://www.empowermij.com/
http://www.marliesleupen.nl/
mailto:carine.schuring@arnhem.nl

