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Geachte burgermeester, wethouders en leden van de gemeenteraad, 

Een paar jaar geleden ben ik met veel plezier van de stad Utrecht verhuisd naar Op Buuren. Als u mij 
tegen komt bij de supermarkt of op het marktplein ziet u niets bijzonders. Maar ik ben doof en de 
Nederlandse gebarentaal is voor mij de meest toegankelijke taal. Door vanavond gebruik te maken 
van mijn spreekrecht wil ik de dove inwoners van uw gemeente zichtbaar maken. Participeren 
binnen deze gemeente is niet vanzelfsprekend. Raadsvergaderingen zijn bijvoorbeeld wel te 
beluisteren via audio uitzendingen op de website, maar voor doven is dit niet toegankelijk.  

Communicatie is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen. Daarom heb ik vanavond zelf een 
tolk gebarentaal, in de volksmond ook wel doventolk, meegenomen die alles wat ik gebaar voor u 
vertaalt naar het gesproken Nederlands en alles wat u zegt voor mij vertaalt naar de Nederlandse 
Gebarentaal. Ik heb een full-time baan en doe vrijwilligerswerk als voorzitter van Dovenschap, de 
landelijke organisatie voor dove en gebarentalige mensen. Het inzetten van tolken zorgt ervoor dat ik 
dit alles kan doen en hierdoor midden in de samenleving sta. Het is de vraag of dat straks ook nog 
het geval is.  

U wordt volgend jaar verantwoordelijk voor de uitvoer van de Wmo 2015, Participatiewet en 
Jeugdhulp. Ook het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking speelt straks een 
belangrijke rol. Deze wetten hebben een grote impact op mij en andere doven, slechthorenden en 
doofblinden. Van uw ambtenaren wordt verwacht dat zij specialistische kennis hebben en precies 
weten welke hulp nodig is. Gelukkig is ook de Verenging voor Nederlandse Gemeenten tot besef 
gekomen dat dit niet mogelijk is.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 juni wordt aan u gevraagd in te stemmen met een 
centrale inkoop voor de uitvoer van de specialistische zorg voor zintuiglijke gehandicapten plus de 
doventolkvoorziening binnen WMO en de participatiewet. Een voorstel die mede door de lobby van 
Dovenschap samen met de andere organisaties voor doven en slechthorenden tot stand is gekomen. 
Ook vanavond staat het sociale domein bij u op de agenda. Ik wil hier graag blijven wonen en niet 
verhuizen naar een grote stad zoals Utrecht of Amstelveen. 

Ik wens u een goede vergadering, ook op 18 juni, en hoop dat u weloverwogen besluiten neemt. 
Hopelijk stemt u in met de voorstellen. Laat zien dat u staat voor een inclusieve gemeente voor 
mensen zoals ik en zij (publiek). Stichtse Vecht dat zijn ook wij. 

Dank voor uw aandacht.  

Ter informatie: 

http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/doofheid-is-meer-dan-niet-kunnen-
horen-4019.html 


