
Iedereen moet kunnen meedoen. Maastricht peilt hoe het er voor staat en zoekt inwoners die

hun ervaringen willen delen

Maastricht werkt de komende jaren aan verbeteringen zodat iedereen in de stad kan meedoen.

Daarmee bereidt Maastricht zich voor op een Verdrag van de Verenigde Na�es. Hoe staat het er nu

voor? Voor wie is reizen met de bus las�g en waarom? Is de informa�e die je bij het

gemeenteloket krijgt wel duidelijk? Kun je als rolstoelgebruiker mee op kroegentocht? Kun je

wonen waar je wil? Gaat school op een fijne manier met je om? Welke belemmeringen kom je

tegen? In opdracht van gemeente Maastricht gaat onderzoeksbureau Disworks dit onderzoeken.

Disworks organiseert vijf groepsgesprekken waarin inwoners hun mening kunnen geven. Wil je

hierover meepraten, dan kun je je hiervoor aanmelden.

Meedoen voor iedereen

Winkelen, naar school gaan, het theater bezoeken, met de bus reizen, een paspoort aanvragen bij

het gemeenteloket, naar de kroeg. Zo maar een greep uit dingen die je zoal doet. Er zijn mensen

die deze dingen niet zomaar ‘even’ doen. Ervaar jij belemmeringen in Maastricht? Omdat

gebouwen, folders, stoepen, bussen niet handig zijn? Doordat je bijvoorbeeld minder goed hoort

of ziet. Of minder goed kunt lezen. Of je hoofd vol zit. Of je minder goed kunt bewegen? Dan zijn

we op zoek naar jou! Jouw mening telt. Praat je mee? Je inzet wordt beloond met een VVV-bon.

Zorg dat Maastricht weet wat er speelt. Vanuit jouw ervaring. Pas dan kan er gewerkt worden aan

verbeteringen.

Aanmelden

Meld je aan bij Enid Reichrath, liefst per email: enidreichrath@disworks.eu; bellen kan ook:

043-7503725. Na aanmelding neemt zij contact met je op om nader kennis te maken en precies af

te spreken waar en wanneer je aan het gesprek kunt deelnemen. Als je ondersteuning nodig hebt

om te kunnen deelnemen, dan is dat geen enkel probleem. Dat overleggen we dan meteen ook.

Heb je vragen? Mail of bel Enid.

Lokale Coali�e voor Inclusie

Ini�a�efnemer voor deze peiling in Maastricht is de Lokale coali�e voor Inclusie. Dit is een

samenwerking van zes par�jen die allemaal een groep mensen vertegenwoordigen. Deze coali�e

zet zich in om ervoor te zorgen dat iedereen in Maastricht kan meedoen. Gemeente Maastricht

hee� daarna de opdracht gegeven om deze peiling te organiseren. Onderzoekers van Disworks

voeren het uit.
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