
Lokale Inclusie Agenda  
publieksversie

Gouda heeft een Lokale Inclusie Agenda. In deze agenda staat wat de gemeente doet 

en gaat doen om Gouda voor iedereen toegankelijk en inclusief te maken. Toeganke-

lijkheid en inclusie betekenen dat iedereen mee kan doen en dat iedereen meetelt.

Het mag daarbij niet uitmaken of je een handicap hebt, ziek bent, wat je geslacht is, op 

wie je valt of wat je achtergrond is. Of je nu oud bent of jong, veel geld hebt of weinig 

geld. We sluiten niemand uit. 

Er gebeurt al veel in Gouda om de stad toegankelijker en inclusiever te maken. In de Lokale 

Inclusie Agenda staan extra acties waar de gemeente de komende jaren aan gaat werken. 

Ze zijn verdeeld in vier onderwerpen: 

Omgeving  
• Er komt een onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare ruimtes.
• Openbare gebouwen worden goed onderhouden en zo gemaakt dan iedereen naar binnen kan en 

aangemoedigd wordt om mee te doen. 
• Er komt geld voor kleine aanpassingen bij bijvoorbeeld sportclubs. 

Zorg en ondersteuning 
• Er komt buitenschoolse opvang voor kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben.

• De gemeente gaat mantelzorgers beter ondersteunen. 

• Bij het inkopen van jeugdhulp en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) houdt de gemeente rekening 

met hoe inclusief de zorg is. 

Cultuur en Sport
• Veel activiteiten van Gouda 750 worden samen met inwoners en organisaties georganiseerd, 

zodat het van alle Gouwenaren is.
• Op de website van SPORT•GOUDA komt een overzicht waar sporten en bewegen met een 

beperking mogelijk is.
• Er komt een onderzoek hoe toegankelijk Museum Gouda is en wat er nodig is om het museum 

toegankelijk te maken.

Communicatie van de gemeente 
• Medewerkers van de gemeente krijgen trainingen over toegankelijkheid.
• De tekst in vacatures wordt inclusiever geschreven zodat iedereen zich aangesproken voelt. 
• De website van de gemeente wordt beter te gebruiken voor mensen met een beperking. 

Unieke kleuren, fel en zacht
een diverse bloemenpracht

gebundeld in een vaas gezet
samen het mooiste stadsboeket

Heeft u vragen over de  
Lokale Inclusie Agenda? 
Neem dan contact op met de 
gemeente Gouda.

 gemeente@gouda.nl

 140182

 0182 588444
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