
 

 

 
 
 
Hieronder geven wij een overzicht van de verkiezingsprogramma’s van de politieke 
partijen in de gemeente Medemblik die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, en 
betrekking hebben op toegankelijkheid en aanverwante zaken die mensen met een 
beperking of chronische ziekten aangaan. De volgorde is die van de lijstnummers. 

Wat wordt onder toegankelijkheid verstaan? 

De toegankelijkheid van een locatie of evenement heeft betrekking op het er mogen en 
kunnen zijn. Voor het publiek toegankelijk wordt ook genoemd openbaar of openbaar 
toegankelijk: iedereen mag er zijn, al of niet tegen betaling (bijvoorbeeld gratis in de 
openbare ruimte, tegen betaling in het openbaar vervoer), i.t.t. de privésfeer en veel 
kantoren enz. 

In het bijzonder betekent toegankelijkheid dat een product of dienst bruikbaar is voor 
iedereen, inclusief personen met een functiebeperking. "Product" heeft hier een brede 
betekenis en omvat gebouwen, transportvoorzieningen, geldautomaten, 
gebruiksvoorwerpen zoals telefoons, computerprogramma's en websites. Het doel is ervoor 
te zorgen dat iedereen dezelfde voorzieningen op gelijkwaardige wijze kan gebruiken, zodat 
zo weinig mogelijk aparte oplossingen bedacht moeten worden voor personen met een 
functiebeperking. Toegankelijkheid is niet enkel gericht op het "drempelvrij" maken voor 
bijzondere doelgroepen maar komt iedereen ten goede. De term mag niet verward worden 
met gebruiksvriendelijkheid. 

De term "toegankelijkheid" wordt op steeds meer plaatsen vervangen door de koepelterm 
"inclusie". Een inclusieve samenleving biedt zo veel mogelijk mensen de kans te participeren 
in zo veel mogelijk levensdomeinen en aan de democratische besluitvorming. 

We kennen drie vormen van toegankelijkheid: Fysieke toegankelijkheid,  toegankelijkheid 
van informatie en toegankelijkheid van dienstverlening 

Fysieke toegankelijkheid  
Fysieke toegankelijkheid is gedefinieerd in het Handboek voor Toegankelijkheid (BIMmedia, 
7e druk, 2012) dat in Nederland als standaardreferentie voor fysieke toegankelijkheid geldt. 
De definitie luidt aldus: fysieke toegankelijkheid is de eigenschap van buitenruimten, 
gebouwen en woningen die maakt dat mensen - divers als ze zijn - er kunnen doen wat ze er 
volgens de bestemming moeten kunnen doen 

Toegankelijkheid van informatie 
Informatie heeft een inhoudelijk en vormelijk aspect. Inhoudelijk toegankelijke informatie 
wordt op een overzichtelijke, eenvoudige en begrijpelijke manier aangeboden (bv. door het 
vermijden van jargon, onduidelijk en vaag taalgebruik, ingewikkeld taalgebruik ...). 

Toegankelijkheid van dienstverlening 
Toegankelijkheid van dienstverlening gaat over de vraag in hoeverre iedereen van een 
dienstverlening gebruik kan maken. Bv. over de wijze waarop klanten worden ontvangen 
door baliepersoneel, of ze worden bijgestaan bij het invullen van formulieren aan de hand 
van een duidelijke handleiding, enzovoort. Aan diensten kan men ook denken aan 
gezondheidszorg, openbaar- en doelgroepenvervoer, culturele diensten (musea, 
muziekschool, enzovoorts) 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen over 
‘Toegankelijkheid’?  
 
We hebben de programma’s erop nageslagen en daar waar uitdrukkelijk over 
toegankelijkheid wordt gesproken hebben we de tekst onverkort 
overgenomen in dit overzicht. 
 
Naast de naam van de politieke partij staat ook een link waar men het 
verkiezingsprogramma zelf kan nalezen. 
 
Hebben de partijen die niets vermeld hebben over toegankelijkheid geen 
oog voor toegankelijkheid?  
 
Nee, dat kan men niet zo stellen. Een aantal partijen hebben wel eigen 
ideeën en plannen die zij via een verkiezingsprogramma onder de aandacht 
van de kiezers willen brengen. Andere partijen, die daar niets over vermeld 
hebben staan in hun programma hebben ook ideeën over toegankelijkheid. 
Dat bleek ook uit de afgelopen raadsperiode.  
 
Alle partijen schenken aandacht aan zorg en welzijn. Ook daarin kan het zijn 
dat er alleen in algemene termen over wordt gesproken. Het is niet aan GWT 
Medemblik die teksten te interpreteren, uiteen te zetten. 
 
Geeft GWT-Medemblik een stemadvies? 
 
Nee, dat doen we niet! Het is aan u of u gaat stemmen en zo ja, op welke 
partij en op welke kandidaat. Het enige wat wij doen is een overzicht 
publiceren over ‘toegankelijkheid’ in de verkiezingsprogramma’s. Buiten het 
onderwerp van toegankelijkheid zijn meer onderwerpen die voor u van 
belang kunnen zijn, zoals zorg en welzijn, wonen, dementie, 
eenzaamheidsbestrijding. Maar ook op heel andere beleidsterreinen zijn er 
belangrijke onderwerpen. Daarom wordt ook verwezen naar de 
verkiezingsprogramma’s. We raden u aan ze door te nemen. 
 
Heeft u vragen over een bepaald onderwerp dan kunt u de betreffende partij 
hierover benaderen. Weet u niet bij wie u moet zijn dan kunt u dat bij ons 
aangeven en dan zoeken wij voor u de juiste contactpersoon. 



 

 

 
 
 

Partijnaam 
Lijstnummer 

Link naar verkiezingsprogramma 
Omschrijving toegankelijkheid 

  

 
LIJST 1 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: http://bit.ly/2omfals  

Toegankelijkheid Actief werken aan de toegankelijkheid van openbare ruimte, 
gebouwen. 
 
Toegankelijkheid  
Het CDA wil dat de gemeente Medemblik een toegankelijke gemeente 
is, op diverse terreinen. Toegankelijkheid van openbare ruimte, 
gebouwen en informatie zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk en 
ongehinderd kan meedoen in de maatschappij. Toegankelijkheid 
binnen de samenleving zodat iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht 
bijvoorbeeld achtergrond, geslacht, geloofs- en levensovertuiging, 
opleiding of leeftijd. De gemeente kan inzetten op een 
diversiteitsbeleid en zelf hierbij een voorbeeldfunctie aannemen. 
Toegankelijkheid van zorg en ondersteuning zonder lastige 
communicatieve drempels, overbodige administratie en stapeling van 
financiële eigen bijdragen. Met name dit laatste vormt een reëel 
financieel risico voor minimum-modaal inkomens. 
 
Hart voor de samenleving  
De meerkosten van chronische zieken en gehandicapten horen wat 
ons betreft niet thuis in het armoedebeleid. Het CDA is voorstander 
om serieus te overwegen de eigen bijdrage bij WMO-ondersteuning 
voor onze inwoners af te schaffen. In zijn algemeenheid vindt het CDA 
dat de gemeente zelf toegankelijkheid moet uitstralen en gemakkelijk 
benaderbaar moet zijn voor haar inwoners. 
 
Dementievriendelijke gemeente  
Met de veroudering van de Nederlandse bevolking neemt ook het 
aantal mensen met dementie toe. Dementie heeft verstrekkende 
gevolgen voor degene die het overkomt en ook voor zijn of haar 
naasten. Het CDA wil dementie gemeentebreed op de kaart te zetten 
en een dementievriendelijke gemeente zijn. Mensen met dementie 
willen we nadrukkelijk een plek geven. Dat willen we doen door het 
zoveel mogelijk uit de taboesfeer te halen en te zorgen voor 
voorzieningen die nodig zijn en het verbeteren van de gemeentelijke 
dienstverlening voor de doelgroep en hun naasten. Wij denken aan 
vervoer, mantelzorg, dagbesteding en toegankelijkheid. 

  

http://bit.ly/2omfals


 

 

 
 
 

 
LIJST 2 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: https://goo.gl/N5JmyN  

Toegankelijkheid Sportverenigingen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een 
beperking en zoveel mogelijk werken met vrijwilligers. In het 
subsidiebeleid moeten hiervoor de voorwaarden geschapen worden. 
 
We willen allemaal wonen op een fijne plek waar we ons thuis voelen. 
De VVD Westfriesland wil dat mensen op ieder moment in hun leven 
het juiste huis in onze regio kunnen vinden. Een goed en toegankelijk 
woningaanbod is echter niet vanzelfsprekend. De bevolking in 
Westfriesland blijft tot 2040 groeien, waardoor de vraag naar 
woningen toeneemt.  

  

 
LIJST 3 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: https://goo.gl/FzfAzi  

Toegankelijkheid Sport en cultuur moet betaalbaar en voor iedereen toegankelijk zijn. 
 
Gemeentebelangen stelt voorop dat het gemeentebestuur ten dienste 
moet staan van de inwoners en niet andersom. De dienstverlening aan 
onze burgers en ondernemers kan verbeterd worden door een 
toegankelijke website waar digitaal al veel vragen afgehandeld 
worden.  
 
Muziekonderwijs moet toegankelijk zijn. We maken concrete 
afspraken met de muziekscholen, waarbij muziekonderwijs op de 
basisscholen een belangrijk uitgangspunt is. 

  

 
LIJST 4 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: https://goo.gl/ahPWk7  

Toegankelijkheid  

  

 
LIJST 5 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: https://goo.gl/FoKAKg  

Toegankelijkheid Toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen en de voorzieningen in 
de kernen 

  

https://goo.gl/N5JmyN
https://goo.gl/FzfAzi
https://goo.gl/ahPWk7
https://goo.gl/FoKAKg


 

 

 
 
 

 
LIJST 6 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: https://goo.gl/FYkspf  

Toegankelijkheid Mensen met een beperking 
Openbare gebouwen en winkels dienen altijd toegankelijk te zijn voor 
mensen met een handicap. Deze worden op toegankelijkheid 
gecontroleerd en gestimuleerd aanpassingen te realiseren. Bij 
vergunningverlening moet er aandacht zijn voor toegankelijkheid. 
PWF wil inspraak van betrokken burgers bij de planning van nieuwe 
projecten. Daarmee ondersteunt de fractie de initiatieven van de 
Dorpsraad Andijk (GWT). 

  

 
LIJST 7 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: https://goo.gl/fyb886  

Toegankelijkheid De overheid doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een handicap. 
Keuzevrijheid en toegankelijkheid, ook in financiële zin, vindt PW 2010 
een voorwaarde voor hen om deel te kunnen nemen aan de 
maatschappij. 

  

 
LIJST 8 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: https://goo.gl/YidEDa  

Toegankelijkheid Iedereen telt mee en doet mee 
In de afgelopen periode is het VN-verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, mede dankzij inspanningen van de 
ChristenUnie, geratificeerd. Een inclusieve samenleving is daardoor 
dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met 
een beperking moeten mee kunnen doen. Ook daarvoor wil de 
ChristenUnie zich vol inzetten. Om die reden wil de ChristenUnie een 
inclusieagenda opstellen voor Medemblik om zo werkelijke stappen te 
maken naar de inclusieve samenleving. 
 
De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed 
toegankelijk zijn voor alle inwoners; 
 
De openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt op zo’n manier 
ingericht dat mensen met een beperking zich thuis voelen in 
Medemblik en zich er zelfstandig kunnen redden. 
 
De gemeente Medemblik zoekt actief naar mogelijkheden om 
kinderen met een beperking te laten sporten. 

https://goo.gl/FYkspf
https://goo.gl/fyb886
https://goo.gl/YidEDa


 

 

 
 
 

 
Langer zelfstandig 
Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven 
wonen. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen 
met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente 
Medemblik daarin, samen met woningeigenaren en 
woningcoöperaties een grote verantwoordelijkheid heeft 
.  
Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk 
en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten. Het sluiten 
en centreren van voorzieningen is voor de ChristenUnie dan ook een 
punt van zorg en aandacht. 
 
De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden 
voor ontmoeting. 

  

 
LIJST 9 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: https://goo.gl/sTaoVk  

Toegankelijkheid Geen vermelding 

  

 

LIJST 10 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: https://goo.gl/bGsVxZ  

Toegankelijkheid Geen vermelding 

  

 

Noot 

Ondanks ons streven de programma’s 

zorgvuldig na te lezen op 

toegankelijkheid kan het voorkomen 

dat een bepaald deel van een 

verkiezingsprogramma niet is 

opgenomen in dit overzicht. Is dat het 

geval laat het ons dan weten via een 

e-mail: gwtmedemblik@gmail.com   

 

https://goo.gl/sTaoVk
https://goo.gl/bGsVxZ
mailto:gwtmedemblik@gmail.com

