Adviesraad
Sociaal Domein
Bijeenkomst ‘Iedereen in Alblasserdam doet mee’

Denk en praat mee
over een inclusief
Alblasserdam
11 juli 2019
17.30 - 21.30 uur | Landvast, Haven 4

Een samenleving waaraan iedereen met én zonder beperking optimaal kan
deelnemen noemen we een inclusieve samenleving.
Zowel de gemeente Alblasserdam als de Adviesraad Sociaal Domein vindt het
belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Velen doen
al mee en dit willen we graag versterken. We willen de samenleving zo inrichten
dat iedereen mee kan doen, desnoods met een beetje hulp.
Om die reden organiseren wij samen deze avond om de wensen, knelpunten
en ervaringen met elkaar te delen. De uitkomsten van deze avond vormen de
basis voor de gemeente om haar beleid waar mogelijk aan te passen en voor de
Adviesraad om hierover mee te denken, signalen op te halen en waar nodig te
adviseren.

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst
‘Iedereen in Alblasserdam doet mee!’ op 11 juli a.s.

Programma 11 juli 2019
‘Iedereen in Alblasserdam doet mee!’

Wij willen de samenleving zo inrichten dat iedereen mee kan doen,
eventueel met hulp of ondersteuning. Wat moet er veranderen of
aangepast worden, zodat alle inwoners echt mee kunnen doen?
U kunt hierbij denken aan de toegankelijkheid van het dorp voor
rolstoelen of rollators, maar ook aan welzijn en ondersteuning of
de toegang tot informatie. Uw bijdrage is zeer welkom!

17.30 u
18.00 u
18.05 u

Wij hopen u te verwelkomen op 11 juli!
U kunt zich vóór 4 juli 2019 aanmelden, door een mailtje te
sturen naar em.laan@alblasserdam.nl of door te bellen naar
06 – 36584586.

Rolf de Folter			 Dorien Zandvliet
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
Wethouder Zorg &
				Welzijn

18.15 u
18.45 u

Inloop met soep en broodjes
Doet iedereen mee?
Welkom door Rolf de Folter, voorzitter van de Adviesraad Sociaal
Domein en Dorien Zandvliet, wethouder Zorg & Welzijn
Een inclusieve samenleving door de avondvoorzitter
Annemarieke Driessen, managing partner Wakker
Hoe inclusief is Alblasserdam? Annemarieke Driessen interviewt
een tweetal ervaringsdeskundigen

19.15 u

Pauze

19.35 u

Goed voorbeeld doet goed volgen door Brigitte van Egmond,
Van Egmond Connect
Ophalen aandachtspunten voor lokale inclusie-agenda
Korte terugkoppeling
Afsluiting door Rolf de Folter en Dorien Zandvliet
Napraten met hapje

20.05 u
20.50 u
21.00 u
21.10 u

