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Motie:  Inclusiebeleid in Corona-crisistijd   
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 27 mei 2020 
 
Constaterende dat 
- Het VN-verdrag Handicap bepaalt dat in al het gemeentelijke beleid de rechten en positie 
van mensen met een beperking geborgd moeten worden. 
 
- De 1,5 meter samenleving met de stickers en lijnen waarmee beschikbare plaatsen en 
looproutes worden aangegeven, niet werken voor mensen met een visuele beperking en 
deze aanwijzingen voor mensen met een verstandelijke beperking soms niet te begrijpen 
zijn. 
 
- Er nu nauwelijks openbare vervoersmogelijkheden zijn voor mensen met een beperking. Er 
rijdt nog  geen Buurtbus en Avan rijdt per 1 juni met veel restricties waardoor veel mensen 
niet meekunnen. Er wordt geen hulp gegeven door de chauffeur waardoor het voor de 
meeste mensen met een handicap niet meer mogelijk is om veilig te reizen met AVAN. 
 
- Door de Corona maatregelen er geen vrije toegang tot toiletten is en dit maakt dat mensen 
met een chronische darmziekte of ernstige incontinentie klachten zich moeilijker wat verder 
van huis kunnen begeven.   
 
Overwegende dat 
 - De Corona maatregelen op het leven van mensen met een beperking of een chronische 
ziekte vaak een groter negatief effect hebben dan op het leven van gezonde mensen. 
 
- Mensen met een beperking, dus ook mensen met een hoog gezondheidsrisico, mee 
moeten kunnen doen in de geleidelijke versoepelingen van maatregelen en het opstarten 
van een samenleving met Corona.  
 
- Toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een fysieke en/of 
verstandelijke beperking en voor mensen met een chronische ziekte goed geborgd moet zijn 
en zij veilig doorgang moeten hebben bij het uitbreiden van terrassen en bij wachtrijen in de 
openbare ruimte. 
 
Draagt het college op 
- Mensen met een beperking, hun vertegenwoordigers en belangenorganisaties bij de verdere 
uitwerking van de versoepeling van de Corona maatregelen te betrekken zodat zij volwaardig en 
evenredig kunnen deelnemen aan het openbare leven. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
D66 PvdA GroenLinks VVD  
 
Deze motie vreemd is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 (nog) niet van 
handtekeningen voorzien. 

Raad 27 mei 2020 – vervolg 28 mei 2020 
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