
Valkenswaard, 
voor iedereen

Hoe kunt u meedoen?
Als inwoner van Valkenswaard komt u zelf ook bij 
scholen, welzijns- en cultuurinstellingen, winkels of het 
gemeentehuis. Wilt u ook bijdragen aan ‘Valkenswaard 
voor Iedereen’? Heeft u een idee hoe het beter kan?  
Doe dan mee binnen uw eigen mogelijkheden.  
Zet u in om Agenda 22 in Valkenswaard te realiseren.

Meer weten?
Mail naar gemeente@valkenswaard.nl en  
zet bij onderwerp Agenda 22
Of bel naar (040) 20 83 444

Kijk ook eens op:
www.iederin.nl
www.gehandicaptenvalkenswaard.nl
www.kansplusvalkenswaard.nl
www.seniorenvalkenswaard.nl

agenda22valkenswaard@gmail.com
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U mag er als inwoner van Valkenswaard 
van uitgaan dat u de kans krijgt om 
mee te doen aan de samenleving 
in onze gemeente. Ook als u een 
beperking heeft.

Iedere gemeente heeft de opdracht 
zoveel mogelijk te voorkómen dat 
mensen met een beperking worden 
uitgesloten. In Valkenswaard doet de 
gemeente dit samen met inwoners, 
ondernemers en belangengroepen. 

Het idee ‘Valkenswaard voor iedereen’ 
is beschreven in de Kadernota 
‘Toegankelijk Valkenswaard 2018-2021’. 
Hierin staat op welke manier we dat 
willen aanpakken. 

“Iedereen met een beperking  
heeft recht om deel te nemen  
aan de samenleving”  
(VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking) 
Dit ligt vast in 22 regels: Agenda 22

In Valkenswaard vinden wij het belangrijk dat: 
 
• Inwoners en medewerkers van de gemeente weten dat  
 ‘Valkenswaard voor iedereen’ is

• Alle lokale organisaties zoals scholen, welzijns- en cultuurinstellingen  
 en wijkraden met de neus in dezelfde 'Agenda 22 richting' staan

• Mensen met een beperking zelf ook actief meedenken over hoe we  
 dat gaan bereiken en wat daarvoor nodig is

• Ons beleid en onze aanpak passen bij het VN-Verdrag

Samen zijn wij 
Valkenswaard 

De gemeente stelde de Kadernota op samen met de projectgroep Agenda 22.  
Daarin zitten vrijwilligers van: 
• Platform Gehandicapten Valkenswaard
• Adviesraad Sociaal Domein
• KansPlus
• Seniorenbelang Valkenswaard

Nu werken we aan een programma met concrete maatregelen, want:


