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Inleiding

Covid 19 houdt het leven in zijn greep, alles wat zo gewoon was kan niet, of tenminste moeilijker. 
Voor chronisch zieken en gehandicapten ligt dit allemaal nog lastiger, zij zijn extra kwetsbaar voor 
de gevolgen van het virus. Daarom zijn velen van hen al sinds het uitbreken van corona in 
quarantaine en speelt hun leven zich nagenoeg volledig thuis en online af.

Traditie getrouw is de eerste volledige week van oktober de 'Week van de Toegankelijkheid', waar 
een toegankelijkheidsrapport van de SGRD bij hoort. Ook hier geldt dat dit door corona anders 
moet zijn dan we gewend zijn. Winkels, horeca en openbare gebouwen kunnen nu immers niet 
uitgebreid opgemeten en getoetst worden op toegankelijkheid.

Daarom is de insteek van dit rapport dus anders dan andere jaren. De vraag die nu centraal staat,

“Hoe is de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in corona-tijd?”

U zult zo al begrijpen dat het leven van chronisch zieken en gehandicapten nu nog moeilijker is dan 
normaal. Niet alleen is daar bij deze risico groep al de voortdurende angst voor besmetting maar 
ook de constante vraag hoe de boodschappen veilig gedaan kunnen worden, houdt mijn 
mantelzorger het wel vol? Want ook de druk op die groep neemt in ernstige mate toe. 

Het sociale leven valt weg, want het levert velen van hen teveel angst op om bijvoorbeeld op 
verjaardagsvisite te gaan of naar je wekelijkse kaartavondje. Gelukkig is door thuis werken, online 
vergaderen, je boodschappen online bestellen het mogelijk om het leven enigszins door te laten 
gaan. Maar het moet ook mogelijk worden dat ondanks de corona crisis ook mensen met een 
beperking weer net zoveel kunnen als hun medemens in deze moeilijke tijd. Zij zijn immers geen 
'dor hout', maar willen net als ieder ander midden in het leven en de maatschappij staan.
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De komst van Covid 19

Laten we eerlijk zijn, de meeste mensen waren bij de eerste verhalen over Covid 19 niet erg 
ongerust. Het leek in de eerste plaats heel ver weg en ook, een griepvirus, dat is wel vaker geweest. 
Maar het virus sloop langzaam maar zeker ook naar Nederland en snel werd ook hier duidelijk dat 
corona meer was dan zomaar een griepje.

Het verspreidde zich snel en de klachten waren vaak ernstig, mensen waren letterlijk doodziek. 
Benauwdheid, erge hoest, hoge koorts. Met het toenemen van het aantal besmettingen nam ook de 
angst toe om besmet te worden,want de verhalen over mensen die soms wekenlang in coma op de 
IC lagen logen er niet om. Om nog maar te zwijgen over de mensen die hun naaste niet mochten 
bezoeken om het besmettingsgevaar en niet eens bij het overlijden van hun man, vrouw, zoon of 
dochter konden zijn.

Half maart ging Nederland, zoals premier Rutte het stelde, slim op slot. Horeca en scholen gingen 
dicht, in supermarkten zette het personeel zich volop in om de klanten veilig te laten winkelen. Het 
aantal boodschappenwagens werd verminderd, nog maar één persoon per kar naar binnen en deze 
werden steeds weer gereinigd. Om maar niet te spreken van het personeel in de zorg, waarvan de 
verpleging en artsen op de IC's het onvoorstelbaar zwaar hadden.

Nederland werd zich bewust van het gevaar dat loerde en werd voorzichtig. Voor mensen met een 
chronische ziekte of handicap werd de angst haast moordend en velen besloten om volledig in 
quarantaine te gaan. Voor ouderen in verpleeghuizen werd die beslissing genomen, deze gingen op 
slot. Wat dat betekent voor de mensen kan je alleen maar naar gissen, maandenlang alleen maar 
contact via de telefoon of een beeldscherm dat moet heel zwaar zijn. Mensen met een verstandelijke
beperking begrijpen dat ook niet en vragen zich af waar hun ouders, broers, zussen toch blijven.
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Maar voor mensen met een chronische aandoening of handicap was het toch zonneklaar. Liever een 
paar maanden terug getrokken leven dan besmet te worden met corona, wat ze waarschijnlijk niet 
lang zouden overleven. Helaas was corona na een paar maanden niet voorbij. Sterker nog, op het 
moment van dit schrijven zitten we diep in de tweede golf. Ja, er wordt hard gewerkt aan een 
vaccin, maar eigenlijk kan niemand zeggen wanneer dit toegepast kan worden. Ondertussen zitten 
veel mensen al vanaf half maart in quarantaine met alle, bijkomende psychische, problemen van 
dien.

Ook zijn er mensen met een beperking die noodgedwongen wel naar buiten gaan, want tenslotte 
moeten er bijvoorbeeld toch ook boodschappen gedaan worden en het hondje moet worden 
uitgelaten. Zij lopen dan tegen diverse problemen aan zoals mensen die nog steeds het gevaar niet 
willen zien en weigeren om voldoende afstand te houden. Of mensen die denken dat zij geen 
noemenswaardige last van corona zullen hebben omdat zij zo gezond zijn. Laat de SGRD deze 
mensen meegeven dat corona iedereen hard kan treffen hoe gezond je ook bent. Of je geeft het door
aan een kwetsbare naaste of iemand uit je omgeving.

Kunnen mantelzorgers dan niet zorgen dat de klusjes buitenshuis gedaan worden? Voor een deel wel
natuurlijk, maar lang niet alles. Laten we er niet aan voorbij lopen dat de druk op mantelzorgers, die
al zwaar was, steeds groter wordt. De last op hun schouders wordt te groot, niet alleen in hun taken 
maar ook psychisch. Want om geen arm om de schouders te kunnen leggen van degene waarvoor je 
zorgt als deze verdrietig is, is zwaar. De angst om een besmetting over te brengen op een chronisch 
zieke, wat onvermijdelijk is als je bij elkaar in huis woont, net zo.

Dus probeert deze groep kwetsbare mensen er het beste van te maken, met angst in het hart. Want 
wanneer is dit voorbij? Komt het vaccin wel op tijd? De SGRD pleit ervoor dat er voor hen extra 
hulp komt en meer begrip. Dat ze gehoord worden in hun angst en hulp waar nodig. Ook moet er 
meer begrip zijn van mede-Doesburgers, de goede niet te na gesproken. Respecteer wanneer iemand
die anderhalve meter ruimte wil hebben, geef hem of haar die ruimte!
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De pijnpunten voor onze achterban in corona tijd.

Waar lopen mensen met een beperking zoal tegenaan in deze bijzondere tijd en hoe is dit anders dan
voor mensen met een goede gezondheid?

Angst
De angst om besmet te worden met Covid 19 speelt zonder enige twijfel bij veel meer mensen, dan 
zij met een beperking, een rol. Immers kunnen zij ook door het virus ernstige klachten krijgen, dat 
hebben we al vaak genoeg gezien. Ook leeft de angst om, ook als zij er zonder noemenswaardige 
klachten doorheen komen, het virus over te dragen op een naaste of op iemand waar zij 
mantelzorger van zijn en die kwetsbaar is.

Waarom is de angst van iemand met een beperking dan zo groot dat zij zich soms zo volledig 
afsluiten van de buitenwereld en in vrijwillige quarantaine gaan? Eigenlijk is het antwoord daarop 
heel eenvoudig. Over het algemeen hebben mensen met een kwetsbare gezondheid  of een 
chronische ziekte een verzwakt of ernstig verzwakt immuunsysteem en zijn daarom extra gevoelig 
voor o.a. virussen.  De berichten over hoe vaak ook gezonde mensen heel lang longklachten houden
en benauwd zijn, zijn bij iedereen nu wel bekend. Dan is het eigenlijk vrij logisch dat de chronisch 
zieken ervan uitgaan dat Covid 19 voor hen fataal zou kunnen zijn.

Misschien is angst een slechte raadgever. Maar in het geval van Covid 19 misschien wel heel nodig 
om alert te blijven voor het gevaar een besmetting op te lopen.

Onbegrip
Het werd al genoemd, voor sommige is het onontkoombaar om toch naar buiten te gaan. Zeker als 
je alleen woont zal er niet altijd iemand zijn die je boodschappen doet of je hond uitlaat.

Dan gaan zij naar de supermarkt en proberen daar op anderhalve meter van het andere winkelend 
publiek en het winkel personeel hun boodschappen in te slaan. En dat werkt vaak niet. Veel mensen 
willen gehaast toch even dat pak suiker pakken uit het vak waar jij even voor staat om je keuze te 
maken. Of paden worden versperd door boodschappenwagens waarvan de bijhorende personen 
twee winkel paden verderop loopt. Of voor de rijen boodschappenwagens staan mensen uitgebreid 
te babbelen. Allemaal zaken die altijd normaal waren maar nu zeker niet meer kunnen.

Er wat van zeggen? 
De SGRD krijgt veel signalen dat dit niet wordt gewaardeerd. Er komen dan allerlei vervelende 
reacties en boze blikken en ronduit nare opmerkingen zoals;
“Dan ga je toch ergens anders boodschappen doen”
Nee, dat hoeven mensen met een beperking dus niet. Zij hebben hetzelfde recht als iedereen om 
waar zij willen te gaan winkelen. Bovendien gelden in andere winkels de corona regels ook. Vergeet
niet dat de regels in het belang zijn van ieders gezondheid.

Mobiliteit
Wat ook niet vergeten mag worden is dat een feit iemand heel makkelijk een stap opzij kan doen om
elkaar die anderhalve meter te geven. Dat is voor iemand op krukken, in een rolstoel, met rollator of
met scootmobiel wel even anders. Dus de SGRD vraagt om elkaar, mensen zonder of met een 
beperking, de ruimte te geven om het corona virus de kop in te drukken. Tien seconden wachten tot 
iemand een pak koekjes heeft uitgezocht of zijn spullen van de winkelband heeft afgehaald is toch 
niet zoveel gevraagd.
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Digitaal leven

Computers en het internet, voor veel mensen een zegen en voor anderen een noodzakelijk kwaad. 
Nu in corona tijd toch een regelrechte uitkomst. Het maakt het meer mogelijk om thuis te werken, 
online te vergaderen, te videobellen of bijvoorbeeld je boodschappen te regelen.

Maar wat zijn hier de angels voor mensen met een beperking?

Wat is webtoegankelijkheid?
Webtoegankelijkheid betekent dat iedereen, óók mensen met een beperking, volledig gebruik 
kunnen maken van websites en apps. Iedereen moet de aangeboden informatie en diensten kunnen 
vinden en er gebruik van kunnen maken.

Websites en apps van (semi) overheden moeten toegankelijk zijn. Dit is wettelijk verplicht. Er 
gelden internationale richtlijnen voor die zijn neergelegd in de 'Web Content Accessibility 
Guidelines 2.1'. (WCAG 2.1). Websites en apps die aan deze richtlijnen voldoen, zijn bruikbaar 
voor iedereen, ongeacht wat je beperkingen zijn, waar je woont en welke hardware en software je 
gebruikt.

Waarom is een toegankelijke gemeentewebsite belangrijk?
De gemeente biedt steeds meer informatie en diensten (alleen) digitaal aan.
Burgers moeten steeds vaker zaken met de gemeente digitaal afhandelen. Je kunt steeds minder 
zaken telefonisch of aan het loket te regelen.
Mensen zijn voor belangrijke zaken afhankelijk van de gemeente. Burgers, en in het bijzonder 
mensen met een beperking, zijn afhankelijk van de gemeente voor informatie en diensten als 
wonen, zorg, welzijn, (vrijwilligers-) werk, burgerzaken (aanvragen van paspoort en rijbewijs) en 
de politiek (zoals verkiezingen). Iedereen moet kunnen meedoen.
Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit staat in het
VN-verdrag Handicap. Nederland heeft dit verdrag geratificeerd en moet dit verdrag nu uitvoeren.

Waar eigenlijk alles mee staat of valt is of een website toegankelijk is voor mensen met een 
beperking. Sommige hebben apparatuur om hierbij te ondersteunen, anderen moeten het doen met 
online hulpmiddelen. Waar moet je dan aan denken?
Een duidelijk aanwezige tool voor de toegankelijkheid, direct op de welkomstpagina, waar 
aangegeven staat hoe,
de tekst stap voor stap vergroot kan worden.
het contrast veranderd kan worden.
de grijstinten aangepast kunnen worden.
Ook zou er op iedere pagina een voorleesfunctie beschikbaar moeten zijn en zouden weblinks 
duidelijk herkenbaar moeten zijn.
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Vanaf 23 september 2020 moet iedere overheidswebsite volledig toegankelijk zijn voor mensen met
een beperking en voorzien zijn van een actuele toegankelijkheidsverklaring waarop duidelijk staat 
aangegeven wat de huidige stand van zaken is, welke issues er nog zijn en wanneer deze opgelost 
zijn.

Behalve voor overheidswebsites vindt de SGRD het uiterst belangrijk dat, zeker zoals nu in corona 
tijd, alle sites waar mensen nu veel online moeten regelen, sites van dokterspraktijken, apotheken, 
in Doesburg de Vraagbaak en de Buurtacademie, ook goed toegankelijk zouden moeten zijn. Je kunt
nu immers niet meer overal zo naar binnen lopen om een aanvraag in te dienen, je rijbewijs te 
verlengen, een dokter te bezoeken, et cetera.

Ook van winkels, restaurants en bijvoorbeeld hotels is het belangrijk om daar online de weg te 
kunnen vinden. Kan ik ondanks corona toch veilig een hapje komen eten? En voor de velen die dat 
niet durven, hoe werkt de bezorg service?

Omdat overheidswebsites hierin een voorbeeldfunctie hebben en zelfs een plicht hebben, heeft de 
SGRD de website van gemeente Doesburg aan een grondig onderzoek onderworpen. Hieronder 
vindt u onze bevindingen.

We hebben de digitale toegankelijkheid opgesplitst in twee delen, het technische aspect, voor 
bijvoorbeeld ondersteuning met apparatuur, zoals vastgelegd in WCAG 2.1 en het praktische en 
visueel aspect (wat bied de website zelf).
Laten we als eerste vaststellen dat apparatuur voor online ondersteuning relatief steeds minder 
gebruikt wordt omdat het meestal niet mobiel bruikbaar is en bovendien duur is. Verweg de meeste 
mensen met een beperking moeten het tegenwoordig hebben van de online tools.
Ook als SGRD zijn we niet in bezit van de fysieke hulpmiddelen om het technische gebruik met 
hulpmiddelen te testen, dus hebben we ons onderzoek daar niet primair op gericht. We zijn wel 
uitgebreid de website van gemeente Doesburg online aan het testen geweest met een gevarieerd 
aantal mensen van verschillende disciplines om de bezoekerservaring te formuleren aan de hand 
van een eenvoudige vragenlijst (zie bijlage 1). Hieronder vind u daarvan de uitkomsten. 

Wanneer iemand met een (visuele) beperking op een website komt, zal degene allereerst zoeken 
naar een toegankelijkheidshulpmiddel. Deze is op de website van gemeente Doesburg gelukkig 
goed te vinden.

Het vergroten van de tekst is echter te beperkt en werkt ook niet goed. De berichtkoppen worden 
één stap vergroot. Het eigenlijke bericht blijft ogenschijnlijk hetzelfde grootte letter. Ook is het 
vergroten op zich te beperkt, daar zijn maar twee mogelijkheden, normaal formaat of iets groter 
(kop)tekst.

Op de meeste pagina's werkt de voorleesfunctie goed, al moet hier de kanttekening worden gemaakt
dat er soms zaken worden voorgelezen die niet zichtbaar zijn of relevant.

De grijstintenfunctie staat vermeld als contrast, wat toch twee heel verschillende zaken zijn. De 
functie die als contrast staat aangegeven doet het werk van de de grijstinten functie.

Een echte contrastfunctie blijkt niet aanwezig te zijn. Iets wat voor sommige mensen met een 
zichtbeperking de website feitelijk ontoegankelijk maakt
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Wat betreft de weblinks, toch heel belangrijk voor mensen om op een pagina uit te komen waar ze 
zaken kunnen regelen, zijn niet allemaal goed zichtbaar of zichtbaar te maken. Pas als je met de 
muis over de link heen beweegt, officieel het mouse-over effect, wordt zichtbaar dat je hier de 
mogelijk gezochte pagina kan aan klikken.

Onze testers hebben de digitale toegankelijkheid van de gemeentewebsite van Doesburg als 'matig' 
ervaren met als gemiddeld cijfer een 6,25. En de conclusie is dat de website van de gemeente 
Doesburg niet goed toegankelijk is.

De gemeente Doesburg staat daar echter niet alleen in, ruim 71% van de overheidswebsites in 
Nederland zijn bij het ingaan van de toegankelijkheidseisen op 23 september 2020 niet volledig 
toegankelijk.

Zoals eerder geschreven, wij kijken in dit rapport niet naar de technische staat van de website. De 
SGRD heeft daar (nog) onvoldoende middelen voor. Toch willen we graag één misverstand uit de 
weg ruimen, een website kan technisch perfect in elkaar zitten, maar toch niet goed toegankelijk 
zijn. Daartegen hoeft een technisch perfecte website niet perse lelijk, saai of onaantrekkelijk te zijn. 
Beide is mogelijk, technisch perfect en visueel aantrekkelijk gaan prima hand in hand.

Thuiswerken
De norm is vanaf maart al thuiswerken, waar veel mensen, chronisch ziek of niet, gehoor aan gaven.
Na enige tijd gingen weer mensen aan het werk op locatie, want iedereen miste toch de werkvloer, 
het contact met collega's en het samenwerken.
Voor mensen met een beperking lag dat nog veel moeilijker. Door hun vaak mindere afweer was de 
angst toch te groot om op de werkvloer een besmetting op te lopen en bleven toch liever vanuit huis
werken.
Ook dat wordt vergemakkelijkt door het internet, via email, videobellen sta je immers in een snel 
contact met je collega's als dat nodig is. Maar wat is daarvoor nodig? Goede apparatuur, een goede 
internetverbinding en een goede aan hen aangepaste werkplek. Daar zal veelal de werkgever zorg 
voor moeten dragen maar de SGRD ziet hier toch ook een taak van de (lokale) overheid. Voor veel 
ondernemingen is het een zware tijd en wij vragen de gemeente hen hierin te steunen zodat ook 
mensen met een beperking thuis door kunnen werken.

Videobellen
Het is in het voorjaar een middel geweest dat werd ingezet tegen de eenzaamheid toen ouderen en 
andere kwetsbaren hun naasten niet mochten zien, videobellen. Gelukkig werden in verpleeghuizen 
vaak de tijd genomen om de bewoners hierin te begeleiden want velen wisten niet hoe ze hiermee 
om moesten gaan. Maar voor mensen die alleen wonen ligt dit vaak een stuk moeilijker. Daarom 
zou de SGRD het erg op prijs stellen als er vanuit de gemeente meer aandacht kwam om 
gehandicapten, chronisch zieken en ouderen met een angst voor de computer hierin meer en 
actiever te begeleiden en ondersteunen. 
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Corona maatregelen

Zoals al gezegd, de corona tijd trekt een zware wissel op het dagelijks leven. Met het ingaan van de 
'intelligente lockdown' half maart 2020, veranderde het leven zeer drastisch. Thuiswerken werd de 
norm, scholen sloten dus de jeugd liep ook bij huis, wat ook voor hen en hun ouders vaak niet 
makkelijk was. Een veel gehoorde opmerking was, “ik ga thuis geen schoolwerk maken! Dat moet 
je op school doen!”

Behalve de scholen sloten noodgedwongen ook de horeca en het uitgaansleven de deuren. 
Maandenlang geen bezoek aan theater, bioscoop en geen etentjes buiten de deur. Voor veel mensen 
was dat toch slikken, om over de ondernemers maar te zwijgen. Voor hen was het de vraag of ze het
hoofd boven water konden houden. Velen van hen werden wel zeer creatief, zoals we zagen in 
Doesburg, en er kwamen de nodige extra bezorg en afhaal services op gang.

Aan één maatregel was het heel erg wennen. Het afstand houden van elkaar zolang je geen voordeur
deelt. Op anderhalve mater blijven betekent dat je je ouders niet kan knuffelen als je op de koffie 
gaat. Datzelfde geldt voor je uitwonende kinderen. Ook kan je mensen die je voor het eerst ontmoet 
geen hand geven bij het voorstellen. Dat zorgt soms voor frustratie en er zijn ook mensen die zich er
niet aan hielden. Dat levert gevaar op, voor zichzelf maar ook voor anderen.

Met het opkomen van de tweede golf is er het dringende verzoek om in openbare gebouwen een 
mondkapje te dragen bij gekomen. Let wel het is een 'dringend verzoek' omdat het grondwettelijk 
niet mogelijk is om dit te verplichten. Het is voor winkel eigenaren wel mogelijk om mensen zonder
mondkapjes te weren. De SGRD hoopt dan ook van harte dat iedereen aan dit dringende verzoek 
gehoor geeft en dat bijvoorbeeld winkelmanagers de mensen hier zoveel mogelijk op aanspreken als
het niet gebeurd.

Deze zomer heeft gemeente Doesburg de beslissing genomen om de binnenstad af te sluiten voor 
auto- en fietsverkeer om zo de voetgangers meer ruimte te geven. De SGRD staat achter deze 
beslissing mits de toegankelijkheid van mensen met een beperking niet in gevaar komt. Daarom 
hebben wij direct aan de bel getrokken toen wij signalen kregen van scootmobiel gebruikers die 
bang waren dat zij niet meer in het centrum mochten komen omdat er sprake was van een 
gedoogbeleid voor scootmobiel gebruikers. Gelukkig is dit recht gezet door wethouder van 
Veldhuizen, iedereen op een scootmobiel is ten alle tijde welkom in het centrum.
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Een ander lastig punt van de afsluiting voor onze achterban is dat degenen die van hun auto 
afhankelijk zijn moeilijk in de binnenstad winkels kunnen bezoeken. Natuurlijk ging de afsluiting 
pas om 11.00 in, maar voor veel mensen met een beperking is het moeilijk om vroeg in de dag al 
actief naar buiten te gaan. Dan is het in de ochtenduren ook vaak druk met vrachtverkeer dat de 
winkels komt bevoorraden, waardoor het voor hen niet veilig voelt. Dat de ontsluitingstijd al snel 
naar 18.00 uur ging was voor onze doelgroep niet echt een oplossing, veel zaken sluiten immers al 
om 18.00 uur. Daarom zijn we als SGRD erg blij dat de ontsluitingstijd per 1 oktober naar 17.00 uur
gaat, wat voor hen net dat beetje ruimte geeft om in de stad nog even een boodschapje te doen of 
een pakje weg te brengen. De SGRD pleit er dan ook bij een vervolg van de afsluiting, hopelijk ná 
corona, de ontsluitingstijd op 17.00 uur te laten staan.

Natuurlijk blijft bij het uitvoeren van deze maatregelen belangrijk dat er controle op wordt 
uitgevoerd. Dat kan sociale controle zijn, “mevrouw kunt u even een stap terug doen alstublieft?” 
Een dergelijk verzoek zal vaak beantwoord worden met een , “sorry, ik lette even niet op,” maar de 
SGRD krijgt ook signalen dat er dan vervelende opmerkingen en zelfs scheldwoorden vallen.

Winkel eigenaren kunnen hierin ook veel betekenen, erop letten dat er boodschappenwagens of 
mandjes worden gebruikt en mondkapjes worden opgezet. Gelukkig gebeurd dit al bij een aantal 
winkels in Doesburg krijgt de SGRD te horen, maar niet overal helaas. De SGRD begrijpt dat het de
hele dag dragen van de mondkapjes niet prettig is, maar het is zo belangrijk. Hopelijk kan dit er ook
aan bijdragen dat deze tweede corona golf snel afneemt maar zeker zal het oplopende 
besmettingscijfer indammen.

Ja, maar als er dan toch mensen zijn die zichzelf maar vooral ook anderen in gevaar brengen, zal er 
volgens de SGRD toch gehandhaafd moeten worden. Dat is een lastige zaak in Doesburg, want het 
het is een algemeen gehoorde klacht dat er in onze stad weinig aan handhaving gebeurd. Toch lijkt 
het de SGRD nu zeker nodig. Dus erop letten dat er geen auto's of fietsen tussen 11.00 en 17.00 uur 
door het centrum rijden. Ook op scootmobiel rijders die harder rijden dan die uiterste zes km/pu, 
want dat is al gevaarlijk tussen wandelend publiek.

Verder moet de anderhalve meter goed gehandhaafd worden, zowel op straat als in openbare 
gebouwen. Het maakt het leven er niet makkelijker of leuker op maar het is zo belangrijk. Voor ons 
aller gezondheid.
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Conclusie

De belangrijkste conclusie die wij als SGRD uit het voorgaande trekken, is toch wel dat 2020 als 
een heel moeilijk jaar de boeken in zal gaan. Covid 19 trekt een zware tol op ons leven.

Alle burgers in onze mooie stad, of zij nu tot onze achterban horen of een goede gezondheid 
genieten, zij hebben sturing nodig. Nu in deze moeilijke tijd meer dan ooit. Daarom is de SGRD blij
met alles wat gemeente Doesburg voor haar burgers doet en probeert het leven zo prettig mogelijk 
te laten verlopen. In dit verband noemt de SGRD bijvoorbeeld de brieven die burgemeester van der 
Meijs laat verspreiden en de interviews die zij geeft aan Doesburg TV.

Natuurlijk is de afsluiting van de binnenstad ook een belangrijk middel om de binnenstad corona 
proof te kunnen krijgen. Ook heeft de SGRD waardering voor bijvoorbeeld het online beschikbaar 
stellen van posters voor de ondernemers om de mensen te wijzen op de anderhalve meter maatregel 
en het gebruik van mondkapjes.

Wat ook een belangrijke opdracht is, dat we met elkaar het virus moeten verjagen. Dat betekent dat 
iedereen zich zal moeten houden aan alle voorschriften, hoe moeilijk en frustrerend dat ook kan 
zijn. Een veel gehoord en terecht statement is immers, “wij zijn dan wel klaar met het virus, maar 
het virus is dat nog niet met ons”. En eigenlijk moeten we met zijn allen zelf zo verstandig zijn, 
zonder dat we het doen om een waarschuwing of boete te ontlopen. We zijn tenslotte allemaal 
verantwoordelijk voor elkaar en ons zelf.

Een groot stuk in dit rapport ging over het internet en de rol die deze heeft gespeeld heeft in corona 
tijd. Die heeft een enorme vlucht genomen, omdat er meer thuis werd gewerkt en online vergaderd. 
Wanneer deze zware periode achter ons ligt, zal dat weer deels afnemen, maar het zal toch meer 
blijven bestaan dan in de pre-corona periode. velen hebben nu immers de voordelen ervaren. Dat 
betekent echter wel dat er hard gewerkt moet worden aan de webtoegankelijkheid, zeker voor 
mensen met een beperking. Het internet wordt immers steeds meer een poort van huis naar de 
buitenwereld waar ook zij optimaal gebruik van moeten kunnen maken.
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Aanbevelingen

Het omgaan met alle restricties en problemen is voor veel mensen vaak heel moeilijk. Vooral omdat 
de angst om besmet te worden met Covid 19 heel groot is. Hoewel de eerste verantwoordelijkheid 
bij de mensen zelf ligt, het houden aan de maatregelen bijvoorbeeld, ligt hier ook een deel bij de 
lokale overheid, de SGRD is blij te constateren dat gemeente Doesburg meedenkt en voor een goed 
toegankelijk centrum zorgt waar de anderhalve meter afstand bewaren mogelijk is.

De SGRD wil graag de volgende aanbevelingen doen:
Blijf monitoren hoe het op drukke plaatsen loopt.
Blijf in gesprek met ondernemers (ook de grotere winkels zoals supermarkten) en benadruk 
het belang van de anderhalve meter regel en het gebruik van mondkapjes, ook winkels 
buiten het centrum.
Blijf als College zichtbaar in de stad, houdt het contact via brieven aan de Doesburgers en 
interviews op Doesburg TV in stand.
Kijk wat mensen met een beperking extra nodig hebben om thuis een goede werkplek te 
creëren zodat zij kunnen doorwerken.
Hoewel het in de eerste plaats de eigen verantwoording is van de mensen om zich aan 
corona en andere maatregelen te houden, beveelt de SGRD toch zeker aan dat er meer en 
zichtbare handhaving in de stad komt. Dit zou de kwetsbaren onder ons zeker een veiliger 
gevoel geven.

Wat betreft het digitale leven pleit de SGRD voor een grondige check van de gemeentewebsite. 
Maak de toeganklijkheidsverklaring up-to-date en gebruik deze om de site te verbeteren. Het kwam 
al te sprake, digitaal leven zal een steeds grotere rol gaan spelen in ons leven, ook na corona. Ook 
mensen met een beperking moeten hier optimaal gebruik van kunnen maken.

De SGRD wil dit rapport afsluiten met een dankwoord aan het College van burgemeester en 
wethouders voor alles wat zij gedaan hebben om het zo prettig mogelijk te houden onder deze 
moeilijke omstandigheden. Wij beseffen dat het lastig is om in beeld te krijgen wat de specifieke 
noden van mensen met een beperking zijn. Daarom bieden wij dan ook aan om u ten alle tijde bij te 
staan om mee te denken en desgewenst advies te geven.
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Bijlage 1
Week van de toegankelijkheid 2020

Website van: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Is er op de homepage een duidelijke verwijzing naar
toegankelijkheidshulpmiddelen?
Is er een makkelijk te vinden hulpmiddel om de toegankelijkheid voor
mensen met een beperking te vergroten op de voorpagina?

Ja □ □ Nee

Ja □ □ Nee

2 Is het lettertype goed leesbaar?

Is dit aan te passen?

Werkt dit goed?

Ja □ □ Nee

Ja □ □ Nee

Ja □ □ Nee

3 Is er een mogelijkheid om de letters stapsgewijs te vergroten?
(minimaal 3 stappen)

Werkt dit goed?

Ja □ □ Nee

Ja □ □ Nee

4 Is er een voorleesfunctie?
(wordt de gezochte pagina direct voorgelezen zonder er niet toedoende 
informatie?)
Werkt dit goed?

Ja □ □ Nee

Ja □ □ Nee

5 Is er een hoog contrast functie?

Werkt dit goed?

Ja □ □ Nee

Ja □ □ Nee

6 Is er een grijstinten functie?
Werkt dit goed? Ja □ □ Nee

Ja □ □ Nee

7 Zijn de links duidelijk herkenbaar of zijn deze herkenbaar te maken?
Werkt dit goed? Ja □ □ Nee

Ja □ □ Nee

8 Wat is je algemene indruk voor de digitale toegankelijkheid voor
mensen met een beperking?

9 Als je voor de digitale toegankelijkheid van deze website een cijfer
zou geven, wat zou dit dan zijn? (0 – 10) ______ _________

10 Zijn er nog andere opmerkingen die je zou willen maken over deze
website? (antwoord graag hieronder en/of achterkant schrijven) Ja □ □ Nee
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