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Gouda – 

een stad voor 

iedereen

Hoe werkt de gemeente aan 
een inclusieve stad? 
Een tussenstand

Gouda wil een stad zijn voor iedereen. Wij vinden dat 

iedereen in Gouda mee moet kunnen doen. Ook als je een 

beperking hebt of ziek bent. Je geslacht en je afkomst 

maken niet uit. En ook niet waar je woont, wat voor werk 

je doet, of hoeveel geld je hebt. Dat noemen we inclusie. 

Sinds 2022 werken we daarom met een Inclusie-agenda. 

Daarin hebben we opgeschreven wat we moeten doen om 

van Gouda een stad voor iedereen te maken. 

Elke twee jaar bekijken we samen met de inwoners en 

met de gemeenteraad hoe ver we zijn op het gebied van 

inclusie. En of we de Inclusie-agenda moeten aanpassen. 

De afspraak is dat we eind 2023 met inwoners in gesprek 

gaan. Daarmee onderzoeken we wat we volgens u moeten 

doen met inclusie, in 2024 tot 2026. Om dat gesprek voor 

te bereiden geven we in dit rapport een tussenstand. Zo 

weet u hoe ver we zijn. En misschien ziet u nu al iets wat 

u belangrijk vindt om eind 2023 te bespreken?

Wat leest u in dit rapport?

Inclusie heeft met veel verschillen-

de onderwerpen te maken. Kun je 

met een rolstoel in de gebouwen in 

onze stad komen? Kunnen je kinde-

ren sporten als je een laag inkomen 

hebt? Voelt iedereen zich welkom 

bij een feest? We kunnen niet alles 

tegelijk doen. Daarom we werken 

stap voor stap. In dit rapport geven 

we bij elk onderwerp antwoord op 

drie vragen:

• Wat willen we bereiken?

• Wat hebben we gedaan?

• Wat willen we nog doen?

In dit rapport noemen we steeds 

de belangrijkste dingen. We geven 

een samenvatting. 

Denkt u straks met ons mee?

Inclusie betekent natuurlijk ook dat 

de we zoveel mogelijk samenwer-

ken met de mensen over wie het 

gaat. We bedenken dus samen met 

u als inwoners hoe we Gouda toe-

gankelijker en inclusiever maken. 

Eind 2023 kunt u met ons in ge-

sprek over toegankelijkheid en in-

clusie in Gouda. Wilt u meepraten? 

Meld u dan nu alvast aan. U krijgt 

dan in het najaar een uitnodiging.

Hoe werken we aan onze doelen?

Niet alleen de afspraken in de In-

clusie-agenda gaan over inclusief 

zijn. De manier waarop we aan onze 

afspraken werken is ook inclusief. 

Maken we bijvoorbeeld plannen 

voor rolstoeltoegang in openbare 

gebouwen? Dan gaan wij praten 

met mensen die rolstoelen ge-

bruiken. We praten dan over wat 

er beter kan. En hoe we het beter 

kunnen maken. Bij alle beslissingen 

in dit rapport hebben we gepraat 

met mensen met een beperking. En 

met organisaties voor mensen met 

een beperking. In dit rapport laten 

we zien wat we met hun adviezen 

hebben gedaan.
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Over welke onderwerpen leest u in dit rapport?

Als gemeente Gouda zijn wij bezig met inclusie en diversiteit. We maken 

niet alleen openbare gebouwen voor iedereen toegankelijk. We willen ook 

dat iedereen zich thuis voelt. En dat iedereen kan genieten van kunst en 

cultuur in Gouda. We werken aan inclusie bij deze onderwerpen:

1. Kan iedereen zich door de stad bewegen?

2. Kan iedereen met alles meedoen?

3. Is de sport in de stad inclusief?

4. Zijn kunst en cultuur inclusief?

5. Wat doen we als gemeente?
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Kan iedereen 
zich door de stad 
bewegen?

Tien procent van de mensen in 

Gouda heeft een beperking: dat 

zijn meer dan 7000 mensen. Mis-

schien heeft u zelf wel een be-

perking en kunt u bijvoorbeeld 

niet goed lopen. Als de stoep dan 

scheef is, heeft u het moeilijk. En 

zit u in een rolstoel? Dan kunt u in 

gebouwen met alleen trappen niet 

terecht. We willen dat iedereen zich 

gewoon door Gouda kan bewegen. 

Ook als u een beperking heeft. Om-

dat we in een veengebied wonen, 

daalt de bodem. Veel plekken wor-

den ontoegankelijker, door bijvoor-

beeld een scheve stoep. Dat willen 

we tegenhouden.

Wat willen we bereiken?

In de agenda hebben we afge-

sproken dat alle gebouwen in de 

stad toegankelijk moeten worden. 

Ook voor iemand met een rolstoel. 

Er moeten genoeg geschikte wc’s 

zijn. En speeltuinen moeten ook 

toegankelijk zijn voor kinderen met 

een beperking. Om te onderzoeken 

wat daarvoor nodig is zijn we in de 

hele stad op allerlei plekken gaan 

kijken. Sommige problemen die 

we tegenkwamen, konden we snel 

oplossen. Daar hadden we al geld 

voor gereserveerd. Andere dingen 

duren wat langer.

Wat hebben we al gedaan? Wat doen we in 2023?

• We hebben een budget van 1,5 miljoen euro 

gereserveerd om te zorgen voor verbeterin-

gen van de openbare ruimte in de stad.

• Dringende problemen hebben we meteen 

opgelost. Bijvoorbeeld:

• We hebben het Huis van de Stad toe-

gankelijker gemaakt.

• Vuilcontainers zijn nu gemakkelijker 

bereikbaar voor mensen in een rolstoel. 

• We hebben de school Goudse Waarden 

en het Kindercentrum Ontdekkingsrei-

zigers toegankelijker gemaakt.

• Gouda doet mee aan de app Hoge Nood. In 

de app kun je zien waar openbare wc’s zijn 

en welke geschikt zijn voor een rolstoel.

• Op sommige plekken gaan we de 

voetpaden en wegen eerder ophogen om 

te zorgen dat mensen daar gemakkelijker 

kunnen lopen of rijden.

• We maken een planning voor alle gebouwen 

die we nog toegankelijk moeten maken.

• In twee jaar tijd maken we 6 speeltuinen 

toegankelijker.

• We onderzoeken of er in de stad een 

fietsenstalling kan komen, met een wc 
geschikt voor rolstoelen.

• We regelen subsidie (dat is extra geld) voor 

verenigingsgebouwen.

• We gaan kijken hoe we meer 

parkeerplekken kunnen maken voor mensen 

met een beperking.
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Kan iedereen 
met alles 
meedoen?

We willen dat iedereen in Gouda 

zich welkom voelt. Het mag niet 

uitmaken wie u bent of waar u 

vandaan komt. We willen mensen 

bewust maken van discriminatie. En 

we willen discriminatie voorkomen. 

Iedereen moet mee kunnen doen. 

Bijvoorbeeld op school, in werk of 

stage, thuis, in de buurt en bij een 

club of vereniging.

Wat willen we bereiken?

In de agenda hebben we afgespro-

ken dat we inwoners van Gouda 

helpen met hun problemen. We 

willen kijken of we een BSO Plus 

kunnen maken, voor kinderen die 

extra hulp nodig hebben. We gaan 

voorlichting geven op scholen en 

bij bedrijven over inclusie en di-

versiteit. En we willen vieringen en 

herdenkingen beter en diverser 

maken. 

Wat hebben we al gedaan? Wat doen we in 2023?

• Het werkgeversservicepunt helpt zo veel 

mogelijk mensen met een arbeidsbeperking 

om werk te vinden. 

• Meerdere basisscholen gebruiken nu een 

tolerantielespakket. Dat zijn lessen over 

discriminatie, diversiteit en inclusie.

• Op 1 juli 2022 hebben we voor het eerst  

Keti Koti georganiseerd.

• Veel organisaties organiseren voorlichtin-

gen over vooroordelen en discriminatie. 

Voor op scholen, maar ook bij bedrijven.

• Op 8 november hebben we een Stadsge-

sprek gehouden. Gouwenaars gingen met 

elkaar in gesprek over vooroordelen en 

discriminatie.

• We gaan in 2023 meer werkgevers vertellen 

over inclusief ondernemen.

• Het discriminatiemeldpunt van Gouda is 

bezig met een website. Hier kunt u dan 

zien wat voor activiteiten over inclusie we 

organiseren. Maar u kunt er ook discrimina-

tie melden.

• Vanaf oktober 2022 hebben we maandelijks 

gesprekken gevoerd met bewoners die over 

Keti Koti wilden meedenken. Deze groep 

gaat meer activiteiten organiseren over het 

slavernijverleden. 

• Op een paar basisscholen doen we een 

proef om het onderwijs inclusiever te ma-

ken.
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Sport

We willen dat iedereen mee kan doen in sportclubs en verenigingen. Ook 

als je in een rolstoel zit, of als je weinig geld hebt. We praten met andere 

gemeentes over sporten en bewegen voor mensen met een beperking.  

Samen hebben we meer geld om ervoor te zorgen dat iedereen kan spor-

ten. Wat u kunt doen, kunt u terugvinden op de website Uniek Sporten.

Wat hebben we al gedaan? Wat doen we in 2023?

• U kunt geld dat u betaalde aan uw sport-

vereniging terugkrijgen van de gemeente.

Bijvoorbeeld van uw lidmaatschap of uw

sportkleding.

• De vluchtelingen op de Vluchtelingenboot

kunnen sporten bij verschillende sportclubs.

• Heeft u een lichamelijke beperking? Dan

kunt u nu sporthulpmiddelen uitproberen bij

Uniek Sporten Uitleen.

• Sport.Gouda organiseert maandelijks spor-

ten voor mensen met een beperking.

• Sport.Gouda adviseert organisaties over de

Sportimpulsregeling. Daarmee kunnen or-

ganisaties sporten aanbieden voor mensen

met een beperking.

• We werken aan een nieuwe website van

Sport.Gouda. We zetten dan de kopjes in-

clusie en aangepast sporten op een duide-

lijkere plek.

• We laten mensen weten welke voorzienin-

gen een gymzaal of sporthal heeft.

Kunst en cultuur

We willen dat iedereen in Gouda kan genieten van kunst en cultuur. We 

willen kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk maken, ook als u minder 

geld heeft. We willen de toegang van culturele gebouwen ook beter maken. 

In de Inclusie-agenda hebben we afgesproken dat we kunst en cultuur in 

Gouda inclusief maken. Diversiteit in cultuur vinden wij belangrijk.

Wat hebben we al gedaan? Wat doen we in 2023?

• Culturele organisaties organiseren activitei-

ten die te maken hebben met het herden-

ken van het slavernijverleden.

• De Goudse Schouwburg heeft samen met

jongerenwerk gro-up het project Express

Yourself georganiseerd. Veel mensen von-

den dit een goed project: in 2023 komt er

nog een.

• De Goudse Schouwburg maakt voorstellin-

gen geschikt voor doven en slechthoren-

den, met een gebarentolk. Soms maken ze

ook voorstellingen voor mensen die een

rustige omgeving nodig hebben.

• In 2023 maakt Museum Gouda een plan om

het gebouw toegankelijker te maken.

• Het Stadhuis is bezig met het toegankelijk

maken van het gebouw. Ze kijken of er een

lift in het gebouw gemaakt kan worden. En

ze onderzoeken hoe toegankelijk de rest

van het gebouw is.
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Wat doen we 
als gemeente?

Informatie van de gemeente Gouda moet duidelijk zijn voor iedereen. We 

hebben afgesproken dat we als gemeente het goede voorbeeld geven. Als 

organisatie worden wij dus ook inclusief en toegankelijk. Dit doen we met 

duidelijke communicatie en dienstverlening. We maken onze website ge-

schikt om te laten voorlezen door de computer. En we maken onze brieven 

begrijpelijk.

Wat hebben we al gedaan? Wat doen we in 2023?

• Onze website Gouda.nl is bijna helemaal 

toegankelijk. Alle filmpjes hebben onderti-
teling. 

• Informatie van de gemeente zetten we 

op onze website. Daardoor kun je met een 

voorleesprogramma de tekst laten voorle-

zen. Zulke programma’s kunnen namelijk 

geen pdf-bestanden lezen. 

• We geven medewerkers training om voor-

oordelen te herkennen. En we leren ze dat 

hun vooroordeel geen invloed mag hebben 

op wie ze uitkiezen bij sollicitaties.

• We hebben schrijfcoaches. Zij controleren 

of onze brieven goed leesbaar zijn. En of 

iedereen de brieven kan begrijpen.

• Heeft u een beperking? Dan kunt u in alle 

stemlokalen in Gouda stemmen. Bij drie 

stemlokalen is er ook iemand om u te hel-

pen.

• Foto’s op de website krijgen een alt-tekst: 

daarin vertellen we wat er op de foto staat. 

Dan kunnen blinde en slechtziende mensen 

laten voorlezen wat er op de foto staat.

• We zetten meer inclusieve foto’s in de 

beeldbank. Zo zorgen we ervoor dat meer 

mensen zich in de foto’s herkennen.

• Alle andere websites en apps gaan we con-

troleren op toegankelijkheid.

• We gaan voor onze medewerkers nog meer 

activiteiten organiseren over toegankelijk-

heid en inclusie.

• In 2023 gaan we een proefstemlokaal tes-

ten. Dat is een stemlokaal dat twee dagen 

eerder open gaat. Daar kunt u oefenen met 

stemmen. 


