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Werkconferentie 
Hoe kunnen we Rotterdam (nog) 

inclusiever maken? 

Focus voor de toekomst!  
 

Woensdag 14 december 2022 

14.30 – 17.00 u 

Jack (in de Hofbogen),  Alternatief – online op: 

Raampoortstraat 10,  Dinsdag 20 december 2022 

3032 AH Rotterdam 19.00 – 21.00 u 



 
 

Woensdag 14 december organiseert de Brede Raad 010 een inspirerende en 

interactieve werkbijeenkomst over een (nog) inclusiever Rotterdam. Onder de 

vaardige leiding van onze directeur-voorzitter èn dagvoorzitter Koen van Dijk 

gaan we met ervaringsdeskundige Rotterdammers in gesprek om te horen hoe 

het gesteld is met de toegankelijkheid in Rotterdam. 

 

Eerste stappen 

De gemeente Rotterdam zet zich in voor een toegankelijke stad. Daarvoor 

heeft de gemeenteraad een Lokale Agenda Toegankelijkheid (LAT) 

aangenomen. In die agenda zet de gemeente uiteen wat zij van plan zijn en 

wanneer. Velen van u hebben met de Brede Raad 010 en de gemeente aan de 

voorkant meegedacht over de inhoud van de LAT.  

De eerste stappen zijn dus gezet door de gemeente, op weg naar een 

toegankelijke en bovenal inclusieve stad. Voor alle Rotterdammers. 

 

Resultaat? 

Maar nu, twee jaar later, wat merken die Rotterdammers daarvan? Hebben 

die eerste stappen een verschil gemaakt? Is het makkelijker geworden om een 

geschikte woning te vinden? En kan je nu gewoon gaan sporten, naar het 

theater of een festival? Hoe zit het met inclusief vervoer: is het openbaar 

vervoer toegankelijker en inclusiever geworden? En hoe zit het met werk? 

 

Thema’s 

Kortom, er zijn veel vragen en over heel veel verschillende thema’s. Te veel om 

in één bijeenkomst te bespreken. Daarom willen we in onze werkbijeenkomst 

focussen op een vijftal thema’s, t.w. 

• Wonen 

• Vrije tijd 

• Werk 

• Vervoer 

• Communicatie 
 

 

Per thema maken we een tafel waar je kunt aanschuiven. 

Er komen twee rondes, dus je kunt in elke ronde een ander 

thema kiezen. 

 

 

Advies 

Wij willen met je in gesprek over deze thema’s. Over hoe 

het nu is, over hoe het moet worden en vooral over waar nu de komende jaren 

de focus op moet liggen. Dit verwerken we in een advies aan de gemeente.  

 

Programma 

14.15 – 14.30 u Inloop 

14.30 – 14.45 u Welkom en opening  

14.45 – 15.30 u Tafelgesprekken – ronde 1 

15.30 – 15.45 u Pauze 

15.45 – 16.30 u Tafelgesprekken – ronde 2 

16.30 – 17.00 u Terugkoppeling plenair 

17.00 – 17.30 u Naborrelen 

 

Alternatieve digitale bijeenkomst 

Voor wie de 14e graag zou willen komen maar niet kan, organiseren wij als 

alternatief een online bijeenkomst op dinsdag 20 december van 19.00 – 21.00 u. 

Digitaal zijn er dan twee gespreksrondes over dezelfde thema’s en hebben in grote 

lijnen hetzelfde programma. Ook hier kun je weer kiezen over welke thema’s je wilt 

meepraten. 

 

Aanmelden 

Aanmelden via deze link vóór maandag 5 december.  

Lukt dat niet? Mail dan naar info@brederaad-010.nl  

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/brederaad-010.nl/wp-content/uploads/2021/04/Lokale-Agenda-Toegankelijkheid-LAT-bijlage-bij-Heel-de-Stad.pdf
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