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Betreft:  Inclusiviteit tijdens COVID19-crisis 
                                                                                                                               Deventer, 15 mei 2020 
 
 
 
Geacht college, 
 
Deventer staat bekend als gemeente waar veel aandacht is voor inclusiviteit: iedereen moet volwaardig en 
maximaal mee kunnen doen. Bij de aangekondigde maatregelen voor de versoepeling van de intelligente 
lockdown zijn mensen met een chronische ziekte, een beperking en/of een hoog gezondheidsrisico 
genoemd als groep die extra beschermd moeten worden tegen COVID19. 
Onder het motto "niet over ons zonder ons" vraagt GroenLinks Deventer het college met vertegenwoordigers 
van deze groepen – zoals de ASDD – in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben om goed deel te kunnen 
blijven nemen aan de samenleving. 
 
Meer specifiek hebben wij de volgende vragen: 

1. Heeft het college aandacht voor inwoners met een beperking, chronische ziekte of een hoog 
gezondheidsrisico en de invloed van de maatregelen t.a.v. het tegengaan van de verspreiding van 
het COVID19 virus op hun dagelijkse leven? 

 
2. Is het college in gesprek met vertegenwoordigers van deze groepen over wat voor invloed de crisis 

en de maatregelen op hen hebben? 
 

3. Betrekt het college deze vertegenwoordigers bij het opstellen van beleid/regels/maatregelen bij 
specifiek voor Deventer geldende situaties, bijvoorbeeld de maatregelen in de binnenstad? 
 

4. Is het college van plan om in gesprek te gaan met openbaar vervoerpartners over wat zij doen voor 
de kwetsbare groep:  
a. Hoe omgaan met blinden en slechtzienden in de bus? 
b. Wat is het beleid voor medewerkers t.a.v. doven en slechthorenden die door het gebruik van 
mondkapjes/spatschermen niet goed kunnen liplezen. 
c. Is er ruimte voor rolstoelgebruikers in de bus? 
 



 

5. Wordt er rekening gehouden bij het aanpassen aan de 1,5-meter samenleving van het busstation en 
bushaltes met mensen met een chronische ziekte/handicap/beperking? 

 
6. In de Deventer binnenstad wordt op dit moment hard gewerkt aan een Plan voor de 1,5-meter 

samenleving: 
a. Hoe zorgen ondernemers/winkeliers voor goed toegankelijkheid voor mensen met een 
rolstoel/loophulpmiddel?  
b. Hoe verloopt de communicatie met een visuele handicap? Zij kunnen de 
bordjes/posters/stickers/pijlen immers niet zien. 
c. Wordt er rekening gehouden bij het inrichten van de openbare ruimte (looprichtingen in de stad) 
met mensen met een chronische ziekte/handicap/beperking? 
 

7. Wil het college bij de veiligheidsregio aandacht vragen voor deze groep en er op aandringen dat zij 
betrokken worden bij het verder uitwerken van een zogenoemde ‘exitstrategie’? 

 
 
Hartelijke groet namens de fractie van GroenLinks, 
Lida Zegel – van Tiel 
 
 


