
 

 

Manifest 
Inclusief samenleven in Vijfheerenlanden 
 

 

Beste inwoner van Vijfheerenlanden, 
 
Iedereen moet zich veilig en thuis kunnen voelen in Vijfheerenlanden. Of je nu jong of oud bent, 
sterk of zwak, gelovig of niet-gelovig, homo of hetero, rijk of arm: alle mensen zijn gelijkwaardig en 
hebben gelijke rechten . Mensen moeten kunnen meedoen op alle fronten. En daar hebben we in 
de afgelopen periode hard aan gewerkt.  
 
Dit hebben we bijvoorbeeld opgenomen in de Sociaal maatschappelijke agenda en het Duurzaam 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Het is ook de gedachte achter de vastgestelde en in gang 
gezette startnotitie LHBTI. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er met scholen breed ingezet 
wordt op het voorkomen van pesten vanwege seksuele voorkeur of geaardheid,  fysieke of 
geestelijke beperkingen, religie, schoolprestaties, en alle andere oorzaken van pestgedrag en sociale 
uitsluiting. De basis ligt er dus om met elkaar op verder te bouwen! 
 
Tegelijk beseffen we ons dat er nog het nodige te doen is. Vanuit de grondhouding dat er altijd 
ruimte moet blijven om verschillende overtuigingen te hebben, willen wij in de komende 
raadsperiode ons inspannen om de volgende maatregelen uit te voeren:  
 

1. De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda met 
concrete, inhoudelijke doelstellingen. Hiermee maken we de plannen concreet en 
uitvoerbaar. Inwoners en belangenorganisaties uit onze gemeente worden hier actief bij 
betrokken. De gemeente zet breed in op sociale acceptatie van al onze inwoners. 

 
2. De gemeente zet de lijn uit de startnotitie LHBTI door, zoals het voeren van gesprekken met 

inwoners uit de LHBTI-gemeenschap en het bevorderen van veiligheid en zichtbaarheid.  
 

3. De gemeente zorgt dat haar gebouwen en (digitale) voorzieningen goed toegankelijk zijn 
voor alle inwoners en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor alle inwoners.  

  



 

 
4. De gemeente zorgt voor duidelijke communicatie. We zetten ook in de komende periode in 

op het versimpelen van complexe taal en moeilijke regels. Websites en andere digitale zaken 
worden beter toegankelijk gemaakt voor iedereen. En er is ondersteuning voor mensen die 
hier niet goed in mee kunnen komen. 

 
5. De gemeente sluit aan bij het VN-Verdrag Handicap waarbij we ons verplichten om te 

waarborgen en bevorderen dat alle personen met een handicap, zonder enige vorm van 
discriminatie op grond van hun handicap, ten volle alle mensenrechten en fundamentele 
vrijheden kunnen uitoefenen. Toegankelijkheid nemen we integraal op in beleid en 
uitvoering voor alle gebieden en beleidsterreinen.  

 
6. De gemeente zorgt ervoor dat meer inwoners die door armoede of schulden minder goed 

mee kunnen doen, gebruik maken van de steunmaatregelen zoals Stichting Leergeld en de 
minimapas. 
 

Kortom: de ondertekenaars zetten zich in voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen 
zichzelf kan zijn.  
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