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Aan  
de gemeenteraad van Eersel, p/a de heer H. van Bree, griffie@eersel.nl 
Burgemeester en Wethouders gemeente Eersel, p/a bestuurssecretariaat@eersel.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eersel, 29 april 2022 
 
Betreft: een inclusief coalitieakkoord  
 
Geacht college, geachte gemeenteraadsleden,  
 
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en chronische zieken is inmiddels 
ruim vijf jaar van kracht. Het VN-verdrag gaat over noodzakelijke mensenrechten. Toegang tot zorg, 
vervoer, gebouwen, onderwijs, arbeid, verkiezingen en informatie. Een toereikend inkomen. Een 
passende woning. Met andere woorden: het gaat over een toegankelijke en inclusieve samenleving.  
 
Een algemene toegankelijke samenleving zou de norm moeten zijn. Inclusie zou de norm moeten zijn 
en als een rode draad moeten fungeren bij het maken van beleid en de uitvoering daarvan.  
 
Het is dan ook belangrijk dat we woorden zoals inclusie(f), toegankelijkheid, VN-verdrag, 
mensenrechten, gelijke kansen, gelijke behandeling en participatie (meedoen) kunnen terugvinden in 
het coalitieakkoord dat nu, na de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl., zal worden opgesteld.  
 
Het nieuwe college staat voor de uitdaging om goed in te spelen op de veranderende maatschappij 
en verder te groeien naar een open en wendbare organisatie. In een lerende aanpak dient de 
gemeente het beleid te ontwikkelen in samenspraak met de mensen om wie het gaat en geeft zij 
ruimte aan eigen regie, burger- participatie en initiatieven.  
 
In de gemeente Eersel is een werkgroep ‘Inclusie agenda’ actief. Deze werkgroep moet stappen 
kunnen maken en haar plannen, die in een top5 prioriteitenlijst zijn samengevat, kunnen uitvoeren!  
 
Daarom doet het Platform Mensen met een Beperking Eersel een dringend beroep aan de politieke 
partijen van Eersel om de inclusie prioriteit te geven in het coalitieakkoord dat binnenkort gestalte 
zal krijgen. Het PMB zal daarbij graag betrokken worden! 
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Tenslotte vragen wij uw aandacht voor een coalitieakkoord dat, door duidelijk en begrijpelijk 
taalgebruik, toegankelijk is voor iedereen!  
 
Een toegankelijke en inclusieve gemeente, laten we ons daar sterk voor maken!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens Platform Mensen met een Beperking 
 
Thjeu Houben, voorzitter 
Riny Castelijns, secretaris 
www.pmbeersel.nl 
info@pmbeersel.nl 
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