Geachte voorzitter, gemeenteraad van Tynaarlo,
Al weer een mijlpaal op weg naar een inclusief Tynaarlo vandaag! Ik kon het niet laten om dit
moment zomaar voorbij te laten gaan. Ik er graag nog wat over kwijt. Ik ben Raymond van
Aarden. Ik woon zelfstandig in het Elze van der Laanhuis in Eelde in een aanleunwoning,
samen met mijn hond Ollie. Ik heb meerdere beperkingen, en ben nagenoeg blind. Sinds
begin 2018 ben ik bij het VN panel. Ik werd op het panel geattendeerd door één van de
medewerkers van het sociale team. Ik heb het erg naar mijn zin. Het heeft me veel mondiger
gemaakt, ik doe dingen die ik nooit deed en leer daar veel van. Ik heb nu zelfs minder tijd
voor mijn PGB-thuisondersteuner.
Tot dit punt kan ik mijn verhaal uit het hoofd vertellen. Vanaf hier heb ik hulp van iemand
nodig om mijn tekst voor te lezen. Ik kan geen braille lezen en door mijn bijkomende
beperkingen raak ik geheid de draad kwijt. Ik heb namelijk ook een geheugen beschadiging .
Dus, voorzitter, is er misschien iemand die mijn verdere tekst wil voorlezen?

======== voorlezen vanaf hier graag ========
Ik sta er mee op en ik ga er mee naar bed met dat panelwerk. Ik wandel vaak door Eelde. Ik
kom veel dingen tegen tijdens mijn looprondes met Ollie. Ik merk bij mezelf dat ik de hele
tijd oplet of dingen wel toegankelijk zijn en of situaties veilig zijn. Er gebeurt op dit moment
veel in Eelde. We hebben mooie nieuwe bestrating maar ik erger me groen en geel aan
automobilisten die op de trottoirs parkeren. Daar ga ik dan over in gesprek met betrokkenen
van de gemeente en ik spreek mensen aan.
Ieder jaar vind in mijn achtertuin het corsofestival plaats. Het was mijn voorstel om er eens
goed rond te kijken op 2 september. Dit deden we in overleg met het corsobestuur en de
gemeente. We maakten een presentatie van "waar we tegenaan liepen" en hebben onze
aanbevelingen besproken met alle betrokkenen. Dus volgend jaar een nog beter
toegankelijke Corsofeest.
Dit waren een paar dingen waar ik mij mee bezig houd.
Wij, de leden van het VN panel, vinden het een mooie actie van de gemeenteraad om een
inclusie-visie uit te laten werken. Ik vind het ook goed dat we dat samen hebben kunnen
doen met de gemeente en dat ook anderen naar hun kijk op de zaak is gevraagd en dat we
zelfs aan formuleringen konden sleutelen. Met deze visie hebben we een mooi houvast voor
de komende jaren.
Een paar weken geleden vroeg een journalist ons wat de ambities zijn van het VN panel op
de wat langere termijn. We hebben toen gezegd dat wij er naar moeten streven over een
jaar of drie niet meer nodig te zijn. Dat we dan met elkaar zoveel hebben uitgezocht en
geleerd, dat we voldoende bewust zijn geworden en als vanzelf rekening houden met
iedereen. Zo staat het geloof ik niet in de visie, die drie jaar, maar ik snap ook wel dat dit een
hele uitdaging is en mogelijk niet helemaal haalbaar (en dus een beetje eng om op te
schrijven misschien). Maar het is wel de missie waaraan het panel wil werken: overbodig
worden.

Ik ben ook actief betrokken nu bij de bouw van de dubbele sporthal in Eelde. Dat raakt aan
het bouwbeleid op uw agenda. Ik geef u graag een inkijkje in hoe dat gaat en wat ik daarvan
vind.
Ik was nog maar net bij het panel toen het vorige College opdracht gaf om toegankelijk
bouwbeleid uit te werken. Ik vond het heel bijzonder om mee te maken dat je daar ook bij
betrokken wordt. Misschien ook wel logisch omdat je het als panel hebt aangekaart. Maar
het gebeurt zo nog maar weinig in Nederland. We hebben een paar voorbeelden gevonden
en daar goed naar gekeken. In het proces hebben we een workshop georganiseerd met
deskundigen. Daar kwam eigenlijk alles bij elkaar.
Ik vind het ook heel tof dat u voor de lopende bouwprojecten extra budget beschikbaar hebt
gesteld om met terugwerkende kracht aan de bruikbaarheid van de gymzaal in Tynaarlo en
de sporthal in Groote Veen voor iedereen te kunnen werken. Hoewel we wat laat aansloten,
pakken we dat zo goed mogelijk op met elkaar. We bestuderen samen met de projectleiders
de tekeningen en spreken de gebruiksfunctie door. Dan weet je wat belangrijk is om op te
letten. Het blijft een uitdaging, maar dat is het mooie van het panel en de samenwerking
met gemeente, want wij bedenken wat nodig is om niet te veel last te hebben van onze
beperkingen terwijl de gemeente meer kijkt naar wat gaat iets gaat kosten. Daar
discussiëren wij met elkaar dan over en komen dan tot een andere oplossing of een
middenweg. Uitdagingen voor beiden dus en dat vind ik mooi.
We hebben nu het "handboek toegankelijkheid" waar het voorgestelde beleid op is
gebaseerd. Het is nog wel zo dat wij als panelleden nu verwijzen moeten naar wat er in dit
handboek staat. Maar als we starten met de sporthallen in Zuidlaren, dan gaan we er van uit
dat dat andersom gebeurt.
Soms is het handboek nog te summier. De projectleider van de sporthal Groote Veen kwam
onlangs bij ons met een vraag over het uitzoeken van het juiste systeem voor
slechthorenden. Twee weken geleden hebben we daarover een bespreking gehad waarvoor
wij op zoek zijn gegaan naar slechthorende sporters en onafhankelijk deskundigen. Dat is
gelukt. We hebben wel een slechthorende in het panel, maar die houdt alleen van sport
kijken voor de TV. Zo hebben we goed alle ins en outs van sporten en genieten van sport als
slechthorende toeschouwer op een rij gezet. Het is nu duidelijk wat je daarvoor kunt doen
vandaag de dag. Want een ringleiding werkt dus niet voor yoga hebben we geleerd. En voor
een grote groep slechthorende ouderen op een bingoavond in de sportkantine wordt een
systeem op radiofrequentie weer onhandig. Ik zal niet verder in detail treden. Maar dan
heeft u een beeld van de dingen waar het nu eigenlijk om gaat. Nu is de projectleider van de
gemeente aan zet om te zorgen dat de juiste dingen gebeuren voor en tijdens de bouw.
Na vandaag kunnen we met de gymzaal en sporthallen in Zuidlaren echt laten zien hoe we
het willen en dat dat kan. Of we van Zuidlaren het Mekka voor rolstoelbasketbaltoernooien
moeten maken volgens wethouder de Graaf in het Dagblad van het Noorden onlangs, dat
weet ik niet. Het lijkt me dat we in eerste instantie faciliteiten voor de eigen inwoners goed
voor elkaar moeten hebben. Inclusie betekent voor ons ook “gemengd sporten”. Iedereen
uit het eigen dorp moet mee kunnen doen met het aanbod wat er is. Maar het panel vond
het wel een tof idee om met een evenement zo'n project af te ronden.

Maar met dat toernooi hebben we het al gauw over 2021. Die 3 jaar die wij ons voorstellen
om overbodig te worden zijn dus maar zo voorbij! We hopen als panel ook niet dat we
daarna pas de ontwikkelopgaven oppakken die op bladzijde 12 van de notitie “op weg naar
een inclusief Tynaarlo” staan.
We zijn blij dat een stimuleringsregeling voor externe bouwers in het beleid is opgenomen.
Maar er zijn nog verschillende ander onderwerpen, waarmee toegankelijk bouwbeleid
verder versterkt moet worden. Hoe stimuleren we bijvoorbeeld externe bouwers, de sociale
woningbouw organisaties, particulieren, schoolbesturen en projectontwikkelaars om goed
na te denken over de bruikbaarheid van hun bouwwerken voor iedereen als zij daar plannen
voor maken?!
Laatst kwam iemand bij het panel binnenlopen met de vraag hoe de leuning voor een brug in
Groote Veen er uit moest zien? En in het begin zei ik al wat over de nieuwe Tynaarlose mode
in bestrating. Datzelfde handboek toegankelijkheid omvat ook normen voor toegankelijke
openbare ruimte. Dus laten we daar dan ook maar gauw afspraken over gaan maken!

===== hier neem ik het weer over =====
Tot slot wil ik graag zeggen dat het mij in ieder geval veel energie kost. Maar als we weer iets
voor elkaar hebben, dan geeft dat ook veel energie. Je moet soms best veel geduld kunnen
opbrengen en een lange adem hebben maar als ik kijk wat we samen al bereikt hebben
mogen we daar trots op zijn. En dat evenement in Zuidlaren, daar houden we de wethouder
aan. Hij is er nu niet, maar ik neem aan dat de collega’s dat even doorgeven? En nu vooral
een klap geven op het nieuwe beleid graag.
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