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Werkplan 2023 
 
Dit is het werkplan voor 2023 van PMB Eersel.  
 
In 2019 heeft PMB samen met de gemeente Eersel en de Adviesraad Sociaal Domein Eersel een beleidsplan opgesteld, de Inclusie Agenda  
2019-2020 gemeente Eersel “Waarom moeilijk doen als het samen kan”. 
In 2024 wordt een nieuwe inclusie agenda samengesteld.  
 
In de notitie Inclusie Agenda zijn een aantal actiepunten opgenomen. Deze actielijst hanteren wij weer als uitgangspunt voor het werkplan 2023.  
Deze lijst is aangevuld met actiepunten uit onze eigen activiteiten. 
Door deze lijst nu vast te leggen, kunnen wij na 2023 nagaan wat ervan terecht gekomen is. 

 
 

Werkplan 2023 met planning 
 

 
Onderwerpen  
(incl. eigenaar  
PMB Eersel) 

Uitgangspunten Concrete doelstellingen Planning/ 
datum gereed 

 BEWUSTWORDING 
(Prio 1 Inclusie Agenda) 

 
  

1 Public Relations 
Jenny 

PMB Eersel meer bekendheid 
geven. 

Rapportage op KempenTV (fysieke toegankelijkheid en 
bewustwording). In samenwerking met gehandicapten 
platforms te Bladel en Reusel. 

Start januari 2023 
 

2 Jenny 
 
 
Met Thjeu en Trudy van 
Moorsel  

Cultuurverandering 
ambtenarenapparaat en 
gemeenteraden. 

Workshop/voorlichting of andere activiteiten organiseren 
voor medewerkers en gemeenteraadsleden van de 
gemeente Eersel 
 
Zorgen voor borging!! 
Jaarlijks herhalen voor nieuwe ambtenaren. 
 

2 en 7 maart 2023 
 
 
 
Eind 2023 
2024 
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3 Scholenvoorlichting 
Jenny 

Bewustwording leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van de 
basisscholen van de gemeente 
Eersel.  

Jaarlijkse scholenvoorlichtingen geven.  
 

Doorlopend project 

4 Rythovius College 
Jenny 

Samenwerkingsverband met het 
Rythovius College om  
bewustwording en acceptatie van 
mensen met een beperking te 
vergroten.  
 
Zie ook punt 22 
Toegankelijk Eersel (gemeente) 
  

Door wisseling van contactpersonen bij het RC is dit project 
vertraagd.  
 
Andere aanpak nodig, naar voorbeeld Best?  

Plannen in 2023 
 
 
September 2023 
 

5 Thjeu en Jenny, 
Leon (ASD) 
 
(Prio 5 Inclusie Agenda) 

Dorpsraden en dorpsnetwerken 
stimuleren inclusief plannen te 
maken en toegankelijk te zijn voor 
mensen met een beperking in de 
sfeer van programmering, 
activiteiten, vrijwilligers. 
 

Voorbeelden zouden kunnen zijn: 
Kwetsbare inwoners actief benaderen en uitnodigen om 
deel te nemen aan activiteiten of ze vragen mee te helpen 
bij het organiseren van een activiteit. 
 
Visieplan dorpsraad Steensel is pilot, wellicht volgt Knegsel 
of Vessem  
 
Workshop voor leden van dorpsraden?  
 

 

6 Thjeu, Jenny en 
Leon (ASD) 
 
(Prio 2 Inclusie Agenda) 

Een digitale en analoge 
placemat/onderlegger samenstellen, 
(sub)thema’s benoemen die onder 
de “sociale kaart” vallen en voor alle 
inwoners van de gemeente Eersel 
belangrijk/toegankelijk zijn.  

 
Vervangen door digitale én analoge vorm van een actuele 
sociale kaart Eersel.  
Publiciteit genereren.  

Via werkgroep 
inclusie agenda 
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Onderwerpen  
(incl. eigenaar  
PMB Eersel) 

Uitgangspunten Concrete doelstellingen Planning/ 
datum gereed 

 TOEGANKELIJKHEID  
  

7 Kempisch Sport- en 
Beweegakkoord 
Jenny 
 
 

Sporten/bewegen mogelijk maken 
voor iedereen. Zie visie Kempisch 
Sport- en Beweegakkoord. 

Een lid van het PMB Eersel maakt deel uit van de 
werkgroep Inclusie om zo sporten of bewegen voor mensen 
met een beperking mogelijk te maken.   
 
De in 2021 opgerichte Stichting Kempen in Beweging is het 
aanspreekpunt voor de uitvoer en voortgang van het 
Kempisch Sport- en beweegakkoord en daarmee 
verantwoordelijk voor de gelden. 
 
Notitie: Uniek Sporten deelnemer Inclusie werkgroep. 
 
Overleg met Des en hockey met Uniek sporten.  
Mensen benaderen om mee te doen aan ‘bewegen voor 
mensen met een beperking’.  
 

Doorlopende controle 
op voortgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febr. 2023 
 

8 Omgevingsvisie/wet 
Thjeu 
 
 

De omgevingswet vervangt een 
aantal andere wetten.  
Hierbij gaat het niet alleen om  
de fysieke vormgeving van de 
omgeving, maar ook om de 
consequenties voor het sociale 
domein. 
PMB Eersel wil inclusie als 
natuurlijk uitgangspunt 
meenemen. 
 

De inrichting van de omgeving moet functioneel zijn voor 
alle bewoners. Algemene uitgangspunten moeten dit 
garanderen. 
Bij de daadwerkelijke implementatie dienen verschillende 
doelgroepen invloed uit te kunnen oefenen. 
 
Gemeente dient eerst een omgevingsvisie samen te 
stellen.  
 

Gesprekspartner bij de gemeente: wethouder en 
betreffende beleidsmedewerker.  
In samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein 
gemeente Eersel. 
 
Zie ook Woonzorgvisie Kempengemeenten.  
 

Implementatie  
actief volgen 
 
Ook via ASD 
 
 
 
 
Invoering 
omgevingswet is weer 
uitgesteld.  
 
 
Ook i.s.m. ASD  
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9 Thjeu en Jenny 
 
(Prio 3 Inclusie Agenda) 

Het bevorderen van de deuren  
naar elkaar openzetten en sociale 
inclusie, elkaar vinden, versterken, 
verbinden, gezamenlijk optrekken 
in projecten/ activiteiten 

Voorbeelden zijn: 
- Verbinden van verschillende (doel)groepen aan elkaar 

zoals bijv. statushouders, ouderen, vrijwilligers, mensen 
met een beperking door middel van bijv. een 
maatjesproject of oproepen in het plaatselijke blaadje. 

- Betrekken gemeenschapshuizen, verenigingen en of 
stichtingen om activiteiten te organiseren waar rekening is 
gehouden met inclusie.  

- Gezamenlijke activiteiten organiseren zoals bijvoorbeeld 
samen koken, wandelen, fietsen, ect. 

- Inzetten van maatjesprojecten met als doel kennismaking 
en deelname aan activiteiten. 

 
Meewerken aan inclusieve stembureaus 
 

 
Is onderdeel pilot 
Steensel  
 
Volgen via werkgroep 
inclusie agenda  
 
 
 
 
 
 
 
Coby 

10 Obstakelvrij wandelen 
Thjeu en Jenny 
 
 
 
 

Eersel profileert zich als 
wandelgemeente. Dat betekent 
dat er voldoende wandelroutes 
dienen te zijn voor alle mensen, 
zowel inwoners als toeristen. 
Uitgangspunten 
1. Er zijn voldoende 

obstakelvrije wandelroutes in 
de gemeente Eersel. 

2. Elk dorp heeft een 
obstakelvrije wandeling. 

3. De wandelroutes zijn 
bewegwijzerd. 

4. De wandelroutes zijn vindbaar 
op internet. 

 

a. De Bessen en Heide route wordt gerealiseerd in 
samenwerking met de gemeenten Bladel, Eersel, 
Recreatiepark TerSpegelt, Staatsbosbeheer en  
PMB Eersel. Het is nu wachten op de uitslag van de 
aanbesteding.  
i.s.m. Bladel en oprichting uitkijktoren 

b. De wandeling bij het Grootmeer in Wintelre is 
gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Eersel, 
de Dorpsraad Wintelre en PMB Eersel. 
Bewegwijzering nog niet op orde. 

c. In Steensel en Knegsel worden de obstakelvrije routes 
gekoppeld aan bestaande knooppunten en themaroutes. 

d. De obstakelvrije wandelingen zijn te vinden op de 
websites van Visit Eersel en deels bij Visit Brabant 
(routebureau), de gemeente Eersel en PMB Eersel. De 
gegevens staan op een centrale plaats en worden up-to-
date gehouden.  

e. Denk ook aan de besteding van de gift van TerSpegelt 
van € 645,00. Is gereserveerd voor een extra 
picknicktafel voor rolstoelers op de Bessen- en 
heideroute of Knegsel. 

Ad. a Stagnatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Verbeek
Alleen informatiebord ontbreekt nog 12-03-2023
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11 Bereikbaarheid, 
Toegankelijkheid en 
Bruikbaarheid 
(BTB) 
Gerard 

Een obstakelvrije, toegankelijke 
openbare ruimte. 
(ook Prio 4 Inclusie Agenda; is 
inclusief publieke ruimtes, zoals 
dorpshuizen, verenigingen etc.) 
 

Schouwen: 
Dorpsparticipatie medewerker van de gemeente Eersel 
organiseert jaarlijks schouwen per dorpskern met 
dorpsraden, dorpswethouder, de BOA, ambtenaren van 
Beheer & Uitvoering, Verkeer en Dorpsparticipatie, inwoners 
en PMB Eersel. 
Schouwrapporten staan op de website.  

Lopende 
 

12 BTB vervolg 
 

Week van toegankelijkheid 
 

Actie is afhankelijk van het landelijk thema.  
 

In landelijk  
vastgestelde week  

13 BTB vervolg 
Gerard 
 

Overleg met team Uitvoering en 
Beheer en team Vastgoed over 
nieuwbouw, renovatie en 
onderhoudsprojecten en 
referentiekader voor de 
toegankelijkheid van de openbare 
ruimte. 

 

a. Steensel weer één dorp. Fase 2 is afgerond.  
Kerk wordt MFA. Meedenken bij verbouwing.  

 
b. Volgen onderzoek naar een nieuw zwembad  

Programma van eisen besproken en input gegeven.  
 

c. Verbouwing tennisaccomodatie Vessem 
 

d. Verbouwing kerk Duizel volgen 
 

a. Fase 3 volgen 
 
 
 
 
 
c. Na realisatie 
accommodatie  
bezichtigen 

14 BTB vervolg 
Gerard 

Inspraak Kerkstraat Beoordelen ontwerpplannen voor Kerkstraat en 
Carquefouplein. 

2023 

15 BTB vervolg Monitoren ontwerpen van 
bestemmingsplannen en 
wijzigingen ervan. 
 

Ontwerp bestemmingsplannen en wijzigingen ervan 
beoordelen op inclusie. 

Doorlopend 

16 BTB vervolg Toegankelijke Markt Eersel Reconstructie Markt Eersel. Betrokken zijn bij planvorming 
en uitvoering. Inclusief toegankelijke openbare toilet.  
Contactpersonen gemeente Eersel: wethouder en 
betreffende beleidsmedewerker.  
 

2023/2024 
 
Gerard, Thjeu, 
Jenny 

17 BTB vervolg 
Gerard 

Leeftijd/levensloopbestendig 
wonen met WSZ. 

Volgen van renovatie en nieuwbouwprojecten.  Lopend 
 

18 BTB vervolg Speeltuinen Ook speeltuinen dienen inclusief te zijn.  
2023: nieuw speelbeleid 
2024: uitvoering speelbeleid en onderhoud- en 
vervangingsplan. 
 

2024 
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19 BTB vervolg 
 

Toegankelijkheid Museum de Acht 
Zaligheden. 

Contact opnemen over nieuwbouwproject.  Riny 
 

20 BTB vervolg 
 

Toegankelijke winkels en 
horecagelegenheden (entree, 
toiletten, hulphonden). 
Toegankelijkheid is nog niet 
opgenomen in het bouwbesluit.  

Contactpersoon Visit Eersel en winkeliersvereniging. 
Eventueel combineren met punt 22 (4). 
a. Contact met gemeente 
b. Opnieuw locaties bezoeken en rapportje opmaken. 
c. Zie ook week van de toegankelijkheid.  
 

Opnieuw oppakken 

21 BTB vervolg 
Thjeu 

De gemeente stimuleren om een 
mobiliteitsplan op te stellen voor 
de gemeente Eersel.  

  Via inclusie  
werkgroep  

22 Toegankelijk Eersel 
(gemeente) 
Zie ook punt 4 en 20 

Het in kaart brengen van de 
toegankelijkheid van 
horecagelegenheden, winkels e.d. 
in de gemeente Eersel (inclusief 
alle openbare voorzieningen, 
waaronder 
invalidenparkeerplaatsen en 
toiletten en toegankelijke 
ommetjes). 

Bekijken hoe we dit gaan realiseren met leerlingen van het 
Rythovius College.  
 

 

 

23 Digitale 
toegankelijkheid 
Jenny 

Digitale inclusie is voor iedereen 
belangrijk, maar vooral voor 
mensen met een beperking, van 
slechtziende, slechthorende, 
laaggeletterde tot mensen met 
een functie beperking. 

Eerst partijen benaderen, daarna website beoordelen op 
toegankelijkheid. Zie ook punt 26.  

Doorlopend 
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 PARTICIPATIE 
(meedoen en werken)  

   

24 Doelgroep in zijn 
kracht zetten 
 

Input leveren bij 
participatietrajecten.  
Focus op betrekken van Eerselse 
inwoners met een psychische 
beperking.  
 

Beschut werken bij KempenPlus. Het gaat om 10-aantal 
beschikbare plaatsen. Deze willen we bezet zien te krijgen. 
Een en ander zal moeten lopen via Platform Participatie De 
Kempen, zie hieronder. 
Ook in samenwerking met UWV.  

Monitoren  

25 Platform Participatie  
De Kempen 
Leon (ASD) 

Minimaal 10 werkplekken 
inrichten voor beschut werk  

Leon maakt deel uit van het Platform Participatie De Kempen.  
Aanvulling bemensing zoeken.  

Doorlopend  

26 Sociaal ondernemen 
(Thjeu en Leon (ASD)) 

Sociaal ondernemen met  
maatschappelijk doel; betrekken 
van (non-) profit bedrijven die 
willen bijdragen aan 
projecten/activiteiten voor 
kwetsbare burgers 
 

Betrekken van (non-)profit bedrijven die willen bijdragen aan 
projecten, activiteiten voor kwetsbare burgers. 
 
Zie ook punt 23 digitale toegankelijkheid. 
Notitie: “begeleiding is het probleem o.a. kostenplaatje”. 

Volgen en  
actie in 2024? 
 

 ADVIESRAAD 
SOCIAAL DOMEIN 

   

27  
 

Volgen van de ontwikkelingen op  
het gebied van welzijn in het sociaal 
domein. 
 
 

Bestuurlijke coördinatie door Coby Doorlopend 

 EIGEN 
ORGANISATIE 

   

28 Riny Uitwisseling informatie met 
andere gehandicapten platforms 

Volgende bijeenkomst wordt georganiseerd door het Platform 
van Best. 

2024 

29 Allen  Nieuwe leden werven: 
 

Hoe bereiken we mensen die zelf een beperking hebben of de 
belangen willen behartigen van mensen met een beperking?  
 

 


