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Inzendingen
Juryleden
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“Ik wil een voorbeeld zĳn.
Ik wil anderen laten zien dat ik
hetzelfde heb meegemaakt en
zĳ ook – mét hun handicap – van
alles kunnen bereiken.
Ik wil het pad voor ze uitzetten.
Zodat ze daarna, zelf als pionier,
kunnen stralen.”

Renske van Beek

Paralympisch snowboarder
Ambassadeur Onbeperkt070
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Voorwoord
Dit jaar organiseert Voorall voor de vierde keer de
Onbeperkt070-prĳs. Wederom zĳn er tientallen leuke,
inspirerende en prikkelende inzendingen binnengekomen.
Dit jaar was uiteraard anders dan de voorgaande jaren. Het team
dat jaarlĳks de prĳsuitreiking organiseert was in eerdere versies gedurende een
aantal maanden erg zichtbaar in de stad. Op allerlei plekken informeerden zĳ
inwoners en organisaties in de stad dat er een leuk prĳzenbedrag kon worden
verdiend voor de realisatie van een inzending. Dat heeft in vorige edities altĳd
geleid tot ruim 60 inzendingen. Dit jaar is de campagne anders aangepakt. Door
de intelligente lockdown zag de organisatie zich genoodzaakt via sociale media
aandacht te vestigen op de prĳsvraag. Dat pakte gunstig uit want ook voor deze
editie van de Onbeperkt070-prĳs zĳn weer ongeveer 60 inzendingen ontvangen.
Het grote aantal inzendingen dat de organisatoren elk jaar weer ontvangt,
zegt veel over de noodzaak en wenselĳkheid om op het vlak van inclusie en
toegankelĳkheid stappen te maken. Met de prĳsvraag kunnen echter slechts twee
inzendingen worden beloond met een geldprĳs. De hoofdprĳs bedraagt € 7.500 en
de aanmoedigingsprĳs bedraagt dit jaar € 5.000. Daarnaast is er nog een eervolle
vermelding. Uiteraard kĳkt Voorall in samenwerking met de gemeente wel of
inzendingen ook zonder het duwtje in de rug van de geldprĳs kunnen worden
gerealiseerd.
Zo was er een paar jaar geleden een inzending van een inwoner die vroeg om een
speelattribuut in een speeltuin dat geschikt is voor kinderen met een beperking.
Onlangs is in het stadsdeel Ypenburg speeltuin De Koe aan de Van Campenvaart
geopend waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Daarnaast
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zĳn er onlangs drie openbare verschoontafels voor volwassen in gebruik genomen.
Deze verschoontafels zĳn bĳ Biesieklette in Scheveningen, de Sportcampus en de
centrale bibliotheek aan het Spui.
Uiteraard kĳken de organisatoren van de Onbeperkt070-prĳs met trots terug op de
winnaars van afgelopen jaren. Vorig jaar werd de hoofdprĳs gewonnen door het
bedrĳf Willemsvaart dat een tillift aanvroeg bĳ het startpunt van de rondvaarten zodat
mensen met een rolstoel in de rondvaartboot kunnen worden getild. De tillift is helaas
nog niet geplaatst vanwege de vergunningprocedure, maar de verwachting is dat vanaf
komend vaarseizoen mensen met een rolstoel van de tillift gebruik kunnen maken en
daardoor net als ieder ander kunnen genieten van de prachtige Haagse grachten.
Zoals gebruikelĳk krĳgen alle inzendingen voor de Onbeperkt070-prĳs aandacht via
deze brochure. In deze brochure staan dus ook de 10 genomineerden en uiteraard de
winnaar van de Onbeperkt070-prĳs 2020. Een onafhankelĳke jury heeft de inzendingen
beoordeeld en gekeken welke inzending het best aansluit bĳ het thema van dit jaar.
Dat thema is ‘vrĳheid’, het is dit jaar 75 jaar geleden dat er een eind kwam aan de
Tweede Wereldoorlog.
Het uitreiken van de Onbeperkt070-prĳs is niet het eindpunt van de campagne om
aandacht te vestigen op goede ideeën en voorbeelden voor inclusie en toegankelĳkheid.
Het is wel een hoogtepunt en inspiratiebron voor vele inwoners en ondernemers.
Tĳdens de uitreiking zien de inwoners van Den Haag dat er nog heel veel wensen zĳn
om de stad verder toegankelĳk en inclusief te maken. Elk jaar komen we een klein stapje
dichter bĳ dit ideaal.

Wim Carabain

Directeur Voorall
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Onbeperkt070
prĳs 2020
Schalen voor de winnaars

Ontworpen en geschilderd door de kunstenaars van Zinderin
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Het thema van 2020 is vrĳheid
Vrĳheid is je vrĳ voelen om te gaan en te staan waar je wilt. Dat is
voor mensen met een beperking echter niet altĳd vanzelfsprekend.
Daarom reiken wĳ ieder jaar de Onbeperkt070-prĳs uit aan
initiatieven of ideeën die Den Haag toegankelĳker maken.
De winnaars mogen het prĳzengeld besteden aan het realiseren
van het initiatief.

Hoofdprĳs €7500
Aanmoedigingsprĳs: €5000
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De campagne
Met onze ambassadeur
Paralympisch snowboarder

Renske van Beek

Zadelhoezen

Abri’s in de stad
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Flyers

Social media
advertenties

>60 inzendingen
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Juryleden
Joop van Rossem

Voorzitter Platform VG Haaglanden

Joop van Rossem is vader van drie volwassen kinderen. Hĳ is de achtste uit een gezin
van tien, waarvan de jongste een verstandelĳke beperking heeft. Dat laatste heeft hem
gevormd en gestuurd, in werk, maar ook privé. Momenteel is hĳ voorzitter van het
Platform VG Haaglanden, lid van de ledenraad van Sien en van een locatieraad van de
instelling waar zĳn broer woont. Ook is hĳ lid van een cliëntenraad semi en extramurale
zorg voor ouderen en doet hĳ projecten voor Vluchtelingenwerk.

Annemieke van Ham

Logopediste bĳ Kentalis

Annemieke is al bĳna 12 jaar werkzaam als logopediste bĳ Kentalis en werkt met
communicatief meervoudig beperkte kinderen in de leeftĳd van 3 tot 12 jaar. Ze denkt
graag vanuit de mogelĳkheden, kĳkt naar wat een kind wél kan en onderzoekt welke
hulpmiddelen zĳn dan nodig zĳn. Ze werkt hierin samen met ouders en een team van
verschillende professionals. Annemieke: “Ik vind het belangrĳk dat iedereen mee kan doen
in de samenleving daarom ondersteun ik dit project van harte!”
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Carola Schwabl

Medewerker bĳ The Hague Info Store

Carola is werkzaam bĳ de afdeling The Hague Info Store (VVV Den Haag) en bĳ het
hospitalityteam binnen de stichting The Hague Marketing Bureau. Ze vindt het belangrĳk
dat iedereen, ook mensen met een beperking, kan genieten van Den Haag en heeft mede
de Koninklĳke rolstoelroute en een webpagina ontwikkeld over Toegankelĳk Den Haag
(medio juli online, zie https://www.denhaag.com). Naast haar werk is ze vrĳwilliger bĳ de
VoorleesExpress en betrokken bĳ diverse Haagse initiatieven.

Khadĳa Bous Bou

Ervaringsdeskundige

Khadĳa woont met veel plezier in Den Haag. Zĳ heeft Cebrale Parese, waardoor haar
lichaam niet op de juiste noot mee kan spelen. Ondanks dat dansen haar spieren wél
mee op de muziek van het leven. Daarom maakt zĳ graag onderdeel uit van het jurypanel
van Onbeperkt070: ze wil dat iedereen met een beperking mee kan dansen met het leven
in Den Haag. Khadĳa is erg leergierig en beleeft veel plezier met haar dochters in het
dagelĳks leven door bĳvoorbeeld naar het strand te gaan en te knutselen.

Gonny Tafuni

Wmo-deskundige, achterban Voorall

Gonny Tafuni is drie maanden in dagbehandeling geweest bĳ Sophia Revalidatie om
met haar chronische aandoening te kunnen blĳven functioneren in de samenleving en
haar werk te behouden. En dat lukte. Na haar pensionering werd Gonny onderdeel van
de participatieraad van Xtra, vertrouwenspersoon voor PEP, lid van het testteam van
Voorall en PatiëntPartner in wetenschappelĳk onderzoek.
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De inzendingen
Oplaadpalen voor scootmobielen
Angelique Waasdorp

Mĳn idee is dat de gemeente oplaadpalen voor scootmobielen door heel
Den Haag plaatst. Ik maak van dichtbĳ mee hoe mĳn moeder dobbelt met de gedachten dat
zĳ niet ver kan/durft met de scootmobiel, bang dat die op een gegeven moment leeg is. Het is
hartverscheurend aangezien ze al van zoveel afhankelĳk is.

Handhaving foutparkeerders
Geurt Bauw

Meer controle en handhaving als het komt tot invalideparkeerplaatsen en verlaagde stoepranden.
Ik als houder van een invalidenparkeerkaart kan vaak niet op een invalideparkeerplaats parkeren
omdat iemand zonder kaart er geparkeerd heeft. Ook auto’s die langs verlaagde stoepranden
moeten een bekeuring krĳgen, deze dienen als oversteekplaats. Deze beide ideeën vallen of staan
met controle en handhaving.
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Toegankelĳke openbare toiletten
Louis Querido

Gratis openbare toiletten door heel Den Haag op een acceptabele afstand van elkaar.
Toegankelĳke toiletten zĳn belangrĳk voor bewoners en bezoekers met darm- en plasproblemen.
De toiletten kunnen mede mogelĳk gemaakt worden door sponsors, die alleenrecht hebben om
reclame aan te brengen op ‘hun’ toilet.

Toegankelĳke jeu de boules baan
Claudia Hendrichs - Green Bean

Project TROTS stelt zich tot doel op plaatselĳk niveau een gratis speelse en zinvolle
vrĳetĳdsbesteding te garanderen voor jong en oud en toegankelĳk voor iedereen, waarbĳ de
deelnemers kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Het project steunt jongeren die
een vrĳwillige bĳdrage leveren en zo leren verantwoordelĳkheid te dragen. Het doel is om mensen
samen te brengen door activiteiten, hun sociale kring te vergroten en bewustwording van de
medemens te creëren. We willen op diverse plekken in de stad een jeu de boules/petanque baan
creëren in samenwerking met cafés/lunchrooms (met een invalidentoilet). Een mooie plek om te
starten is het Lange Voorhout t.o. Greenbean, gevestigd in het Diligentia theater.
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Minder fietsen op de stoep
Ank de Jong

Stoepen, oversteekplaatsen en zebrapaden in de wĳk Leyenburg begaanbaar maken en houden.
Ik voer al een aantal jaar kleine acties, maar tot nu toe niet met het gewenste resultaat. Het
is belangrĳk voor iedereen, en zeker met een beperking, om je veilig, makkelĳk en zonder
obstakels over de stoep te kunnen verplaatsen. Ook bĳ bĳvoorbeeld vergunningsverleningen voor
kamerverhuur aan 9/10 personen zĳn er geen eisen gesteld aan de hoeveelheid fietsen op de stoep.

ADO-tribune Corona veilig
Bennie Persoon en Koos Roeg

Samen met de supporters coördinator van ADO Den Haag Koos Roeg hebben we een idee bedacht
zodat de supporters met een kwetsbare gezondheid/beperking ook in deze tĳd veilig naar het
ADO-stadion kunnen. We willen een uitklapbaar stuk plexiglas om de 1,5m aan de zĳkanten van
de rolstoeltribune plaatsen wat te bevestigen is aan het hek. Zo kan iedereen weer meegenieten
van een mooie voetbalwedstrĳd!

ADO-tribune Corona veilig
Bennie Persoon en Koos Roeg

Als Strandtent Wĳ hebben tĳdens onze opbouw rekening gehouden met een toilet voor
mindervaliden. Echter kun je nu vanaf Wĳ t/m Jumpteam nergens naar een invalidentoilet. Er zĳn
wel openbare toiletten maar die zĳn zeer beperkt geopend. WIJ bieden de ruimte maar hebben,
zeker niet nu, de liquiditeiten om een MIVA toilet te realiseren. Met uw steun van €7.500 zou dit
kunnen en maken we heel veel mindervaliden blĳ.
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Meer fokuswoningen
Suna Duman

Meer fokuswoningen in Den Haag. Op dit moment zĳn er maar 28. Een fokuswoning is een
woning voor lichamelĳk gehandicapten die zelfstandig willen wonen maar toch 24u per dag zorg
nodig hebben, en deze ook krĳgen in een fokuswoning. Ik heb zelf een lichamelĳke beperking en
wacht al 1 jaar op een Fokuswoning.

Aangepast surfen en wintersporten
Caroline Ooms

UP (Unlimited Possibilities) gelooft in het creëren van mogelĳkheden van mensen met een
beperking. Dit doen wĳ d.m.v. surfen en skiën/snowboarden. Sporten geeft je zelfvertrouwen en
wĳ bieden de mogelĳkheid om te kunnen sporten als ieder ander! Met de onbeperkt070 prĳs
kunnen we aangepast materiaal aanschaffen zodat individuen dit niet zelf hoeven te doen en ik
zo veel meer personen blĳ kan maken gedurende de seizoenen. Sporten is niet alleen goed voor
je. Bĳ UP leer je in een groepje surfen/wintersporten. Dit geeft een band en zelfvertrouwen. Ook
word je niet bekeken door andere omdat je niet alleen bent met je beperking. Ook helpt het om
ervaringen uit te delen. Dit kan mooie vriendschappen opleveren en motivatie om vaker samen te
gaan sporten.

Rolstoelschommel
Chantal Vreeswĳk

Ik zou het zo geweldig vinden als er bĳ mĳ in de buurt een rolstoelschommel geplaatst wordt. Mĳn
zoon is meervoudig gehandicapt, nu gaan we niet graag naar de speeltuin want hĳ kan niet lopen.
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Toegankelĳk toilet op het strand
Andre Triep - Strandclub Wĳ

Als Strandtent Wĳ hebben tĳdens onze opbouw rekening gehouden met een toilet voor
mindervaliden. Echter kun je nu vanaf Wĳ t/m Jumpteam nergens naar een invalidentoilet. Er zĳn
wel openbare toiletten maar die zĳn zeer beperkt geopend. WIJ bieden de ruimte maar hebben,
zeker niet nu, de liquiditeiten om een MIVA toilet te realiseren. Met uw steun van €7.500 zou dit
kunnen en maken we heel veel mindervaliden blĳ.

Surfen voor zelfvertrouwen
Daniëlle Groeneveld - Surf en durf

Stichting Surf & Durf is opgericht door een paar enthousiaste dames, Tosca en Vera, die er bĳ
toeval achter kwamen dat surfen een krachtig middel is voor de groei van het zelfvertrouwen van
jongeren die kampen met sociale en/of emotionele moeilĳkheden. Immers een fysieke balans
op een surfboard draagt bĳ aan een emotionele balans in het dagelĳks leven! Stichting heeft
inmiddels de ANBI-status verkregen. Door het grote enthousiasme onder de 60 deelnemers én
ouders die aan Surf & Durf hebben meegedaan, is de vraag naar een aantal bĳeenkomsten voor
kinderen samen met hun ouders ontstaan. Deels natuurlĳk voor het plezier maar voornamelĳk om
een brug te slaan tussen Surf & Durf en de thuissituatie

Betere hellingbaan bĳ De Waterreus
Gerrit Bron

Betere en kortere hellingbaan voor de Waterreus. Ze zetten zich hier al jaren voor in, ook in overleg
met de Gemeente Den Haag, helaas krĳgen ze hier veel tegenwerking van. Ook wil de Waterreus
een langer en breder betonnen pad naar de zee-lĳn. Zo wordt de toegankelĳkheid naar en op het
strand vergroot.
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Corona blindengeleidestok
Marcel Boer

Omdat wandelen met de Nordic Walking groep van Running Blind Regio Den Haag vanwege de
Corona crisis niet ging, heb ik iets bedacht om te vervaardigen waardoor je als visueel beperkte
wandelaar toch veilig en op afstand van een buddy kan wandelen. Het is een pvc-pĳp en twee
handgrepen van een vlieger en touw, hiermee kunnen we makkelĳker corrigeren/sturen en
houden we toch afstand van elkaar! We zĳn erg enthousiast! De hardloopgroep gebruikt deze
constructie ook en is hier erg blĳ mee. Wel hebben ze de buis gehalveerd en lint toegevoegd. Zo
houden ze toch afstand van elkaar maar hebben ze toch de bewegingsvrĳheid die hardlopers
nodig hebben.

Afasiegroep
Mandy Akerboom

Een interactief digibord voor de cliënten van de Afasiegroep Den Haag (onderdeel Gemiva SVG). Op
dit moment hebben we 15 cliënten tussen de 18 & 80 jaar oud, we groeien echter in rap tempo.
Cliënten met afasie hebben veel moeite met functioneren in het dagelĳkse communicatie-verkeer.
Dit gaan niet alleen over spreken, maar ook lezen, begrĳpen en schrĳven vallen hieronder. Door te
oefenen met hun totale communicatie kan dit verbeteren. Een digibord kan hierin veel bĳdragen.
Het veraangenaamt en ondersteunt het leerproces o.a. bĳ het maken van oefeningen, informatie
opzoeken op het internet en voor de docent om één centraal bord te hebben.
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Toegankelĳke inforoute door Scheveningen
Jolande Pronk

Een route door een gedeelte van Scheveningen, die later uitgebreid kan worden, met informatie over
de geschiedenis van Scheveningen (e.a. wetenswaardigheden) en plekken die goed toegankelĳk zĳn.
Dit wordt gedaan d.m.v. lantaarnpaalbordjes (welke oplichten bĳ bv slecht licht) en de informatie
wordt weergegeven met een QR-code. Alle informatie is thuis ook lees- en hoorbaar via een website
en ook uit te printen.

Naai- en bedrukkingsmachines
Jaouad Khamkhami - Particibaan

Mensen met een beperking worden dagelĳks op diverse manieren beproefd. Uiteindelĳk is het
doel dat iedereen met een beperking geaccepteerd wordt en zĳn/haar leven kan leiden net als
ieder ander. Om daar vorm aan te geven kunnen mensen met een beperking bĳ Particibaan
naailessen krĳgen en een persoonlĳke boodschap laten bedrukken op een shirt of met oude
materialen een eigen unieke accessoir ontwerpen en bedrukken. Met dit project kunnen we op
een innoverende manier de inclusiviteit bevorderen voor mensen met een beperking. Met het geld
kunnen we de apparatuur bekostigen die hiervoor nodig zĳn.

Fietslessen voor moeders
Aicha El Kadiri

Vrĳheid betekent heel veel voor iedereen. Daarom geef ik fietslessen aan moeders om zo hun
vrĳheid te vergroten. Er zĳn echter veel fietsen kapot en een aantal gestolen. Ik wil de moeders
graag weer leren fietsen onder begeleiding van mĳzelf.
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Onbeperkt spelen in Den Haag
Margret van Galen - Jantje Beton

Play to move in Den Haag uitrollen om daarmee kinderen (met en zonder beperking) naar buiten
te krĳgen. Play to move is een buitengame waardoor kinderen (8-12 jaar) via een online omgeving
challenges aangaan die ze alleen buiten kunnen doen (al dan niet samen met andere kinderen)
én die aansluiten bĳ hun eigen speelstĳl. Zo dagen we op innovatieve wĳze kinderen uit om
in beweging te komen en meer (samen) in de openbare ruimte te spelen. Daarnaast willen we
aanvullende challenges bedenken die geschikt zĳn voor visueel beperkte.

Rolstoelspeeltoestel Bomenbuurt
Mayla Huizinga

Het plaatsen van een rolstoelgeschikt speeltoestel in de speeltuin Kastanjeplein (Bomenbuurt).
1,5 jaar geleden vertelde de moeder van een gehandicapt jongentje waarmee ik werk dat zĳ het zo
vreselĳk jammer vindt dat haar zoon niet buiten kan spelen in speeltuinen. Sindsdien ben ik bezig
met het realiseren van een speeltoestel voor kinderen in een rolstoel in de openbare speeltuin
Kastanjeplein. Het is een toestel waarop kinderen mèt en zònder beperking met elkaar in contact
komen en samen kunnen spelen.
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Museale couturecollectie

Allan Vos - Stichting Dutch Fashion Embassy

Ontwerper Michelangelo Winklaar en Dutch Fashion Embassy hebben de handen ineengeslagen om
voor het eerst een modecollectie te presenteren waarbĳ tast het uitgangspunt is. Couture mag nooit
worden aangeraakt tĳdens een show of tentoonstelling. Dat is nu juist wel de bedoelding! Zodat
men de technieken, stoffen en vooral het handwerk via tast kan ervaren. In 2020 moet de collectie
worden gepresenteerd tĳdens de eerste editie van The Hague Fashionweek.
Deze auditieve en tastbare collectiepresentatie moet voor blinden, slechtzienden en zienden een
ervaring worden die ze lang bĳblĳft. Het bedrag zal gebruikt worden voor zowel het ontwerp
van unieke kledingvormen als voor het presenteren van de collectie. Volgens ons zal dit de eerste
modepresentatie zĳn op couturegebied die zorg voor inclusiviteit.

Analfabeten zichtbaar maken
Felicia Dolsma

Den Haag kent een grote groep analfabeten en laaggeletterden. Deze groep mensen zĳn vaak
onzichtbaar, omdat zĳ zich veelal schamen of verhullen dat zĳ laaggeletterd zĳn. Als je niet kunt
lezen of schrĳven ben je in veel opzichten minder zelfredzaam. Daarom willen we een duurzaam
pasje ontwikkelen (standaard pasformaat) met een pictogram: een figuur die naar een papier met
tekst kĳkt en een vraagteken erbĳ. Onder het pictogram staat: ‘Ik heb moeite met lezen, kunt u mĳ
helpen?’ De pas kan getoond worden in dagelĳkse situaties waarin hulp van een ander gewenst
is. We willen de pas gratis aanbieden bĳ bĳvoorbeeld stadsdeelkantoren. Bekendheid wordt
geworven via diverse lokale media. Lezen en schrĳven is niet vanzelfsprekend!
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Rolstoel-speeltoestellen in speeltuinen
Mayla Huizinga

Het plaatsen en ontwikkelen van rolstoelschommels waar kinderen met of zonder beperking
samen op kunnen spelen op verschillende plekken in de stad. Er bestaan in Den Haag nog geen
speeltoestellen waar kinderen in een (elektrische)rolstoel gebruik van kunnen maken, behalve
in Ypenburg. Er is echter nog geen toestel dat kan worden gebruikt door kinderen met of zonder
beperking. De voorkeur gaat bĳ verschillende ouders uit naar een schommel omdat hun kind dit
het allerleukste vindt! Het is voor de sociale vaardigheden van kinderen belangrĳk dat dit wordt
gerealiseerd. Kinderen zonder beperking leren zo kinderen met een beperking persoonlĳk kennen,
zĳ maken samen plezier en leren dat je er ook bĳ hoort als je ‘anders’ bent.

Bewegwĳzering naar rolstoeltoiletten
Gerard Scholtes

Ik wil de toegankelĳkheid bevorderen voor mensen met een beperking. Er zĳn geen
gehandicaptentoiletten aanwezig in de binnenstad. Ik heb zelf een gehandicaptentoilet
gerealiseerd in de lunchroom La Piazza op het Plein 10k. Om mensen met een beperking hierop
te attenderen wil ik graag verwĳsbordjes op en rondom het plein plaatsen. Ook zou door middel
van de vaste gemeentelĳke rubrieken, diverse lokale media, plattegrondborden en toeristenfolders
hierop gewezen kunnen worden. Daarmee wordt een breed publiek op de aanwezigheid van deze
speciale voorziening geattendeerd.
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Speeltuin de Verademing rolstoelvriendelĳk
Sophie van Eck

De speeltuin in het verder toegankelĳke populaire park De Verademing is niet toegankelĳk
vanwege het zand. Soms zie ik kindjes toekĳken vanuit een rolstoel. Hoe mooi zou het zĳn als er een
speeltoestel en vloer komt waar zowel kindjes met een beperking als andere kindjes samen kunnen
spelen. Om specifiek te bepalen wat voor speeltoestel dit zou moeten zĳn, wil ik de buurt bevragen
naar waar het meest behoefte aan is.

Inspiratienota bespreken in de raad
Ellen de Vries

De inspiratienota bespreken in de raad. Daar staan heel veel goede dingen in, die gehandicapten
enorm gaan hepen. Hĳ ligt nu te verstoffen.

Noodnummer voor eenzaamheid
Leo Olffersb - Laakse Lente

De Laakse Lente zou voorstander zĳn als alle ouderenwerkers/ vrĳwilligers in de stad een
noodtelefoonnummer (i.s.m. Xtra) hebben om actief contact te zoeken met iemand met een
beperking/ eenzaamheid. Door zelf opbellen dat iemand hulp nodig heeft, breng je direct in kaart
om hoeveel mensen het gaat met een beperking.
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Meer duofietsen beschikbaar maken
Arnold van Mierlo - ABC Beweging

Heel veel mensen vinden het fijn om gewoon te kunnen fietsen. Tĳdens mĳn fietsvakantie zag ik
diverse duofietsen. Tandems, omgedraaide tandems, duobakken etc. Met tevreden deelnemers.
Of ze trappen mee, of ze genieten mee. Graag meer diverse duofietsen met los of vaste berĳders
indien gewenst.

Omroepen van tramlĳn bĳ de halte
Sew Kisoensigh

Als tram 3 en 4 in Zoetermeer aankomt via Den Haag, kan het misschien automatisch omgeroepen
worden in welke tram men zit. Dit voor mensen beperking en ouderen heel lastig.

Fietscommunity
Vera ter Beest

Als gevolg van zuurstofgebrek tĳdens mĳn geboorte heb ik een handicap aan mĳn rechterzĳde. Ik
heb mĳ altĳd vrĳ en onafhankelĳk gevoeld, doordat mĳn moeder mĳ op jonge leeftĳd heeft leren
fietsen. Ik kan gaan en staan waar ik wil, zeker in Den Haag waar veel wegen begaanbaar zĳn. Mĳn
idee is om een fietscommunity voor mensen met een lichamelĳke handicap op te richten, online
(Facebookgroep) & offline (de fietstochten). Eerst in Loosduinen, omdat natuur en ruimte dichtbĳ
zĳn. Samen fietsen inspireert en motiveert elkaar. Ik organiseer zelf al 5 jaar fietstochten, maar
Den Haag kent nog geen fietscommunity voor gehandicapten, terwĳl er wel behoefte naar is.
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Vrĳhouden van de stoep
Guus van der Eist

Maak van de stoep geen fietsenstalling en geen horeca terras. Als voetganger moet je vaak
slalommend over de stoep. Bakfietsen, kinderfietsen alles wordt gewoon maar zonder nadenken
neergezet, denk aan je mindervalide medemens.

Prikkelarme zone
Marjolein Gardien

Als moeder, mantelzorger en begeleider van onze dochter met niet aan geboren hersenletsel
(NAH), wil ik de omgeving zo prikkelarm mogelĳk maken. Er moet in Den Haag prikkel /geluidarme
zones komen voor mensen met NAH, ernstige hoofdpĳnklachten, hoog gevoelig zĳn en met
autisme. In o.a. restaurants en openbare ruimten meer groen en gedeelten zonder muziek/ fel
licht. Een NAH ervaringsdeskundige mee laten beslissen bĳ stadsinrichting. Idee: opstarten
van prikkelarme ruimte juist in de drukke stad bĳvoorbeeld op het NS-station te betreden
met een (NAH)pasje, waardoor deze doelgroep een groter bereik heeft deel te nemen aan deze
maatschappĳ.

Gebarentaalworkshop
Edward Tie

Kennen jullie een beroemde tolk Irma Sluis op tv? We willen een grote workshop op 1,5 meter
organiseren voor Hagenaren en jeugd. Voor jeugd is er een leuke spel. In coronatĳd kunnen we
doven helpen door gebarentaal. Ik verwacht dat Hagenaren graag gebarentaal willen leren.
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Sociaal gedrag op de stoep
Marianne Sluis

Wat socialer omgaan met trottoirs voor Invaliden met rolstoel of ouderen met rollators. Bewoners
zouden na moeten denken om het trottoir voor hun eigen deur niet vol te zetten met fietsen. Of in
ieder geval de 4,5 of 6 fietsen zo sociaal te plaatsen dat er nog mensen met rollator langs kunnen.
Let in dit geval niet alleen op de kinderen, ook ouderen hebben er een handje van om de fietsen
maar neer te gooien. Zelf gebruik ik nog geen rollator! een Archipelbewoner.

Dichtersbĳeenkomst over de dood
Marjon van der Vegt en Liesbeth de Blécourt

Wĳ willen onze dichtersbĳeenkomst over de dood organiseren met een doventolk. Voor de vĳfde
keer organiseren wĳ met Allerzielen een dichtersbĳeenkomst op begraafplaats Oud Eik & Duinen.
Hier dragen dichters gedichten voor van de kunstenaars die daar begraven liggen. Voor velen is de
dood nog altĳd een taboe. Om woorden te geven aan hun verdriet, is een stap in de goede richting.
Wĳ hebben financiën nodig voor de van de workshop, een Doventolk en de huur van een locatie.

Woonproject voor ADL 24-uurszorg
Karlĳn van Hulst - Artisemus

Wĳ zĳn een stichting in oprichting met als doel een kleinschalig woonproject te starten zonder
inmenging van een Zorginstelling. Doormiddel van PGB's, een woonstichting en gemeente
willen wĳ wonen op maat mogelĳk maken voor ADL 24-uurszorg met oproep. Wĳ willen een
projectbegeleider inhuren die ons helpt met het zoeken en onderhandelen voor passende
woonruimte.
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Duofietsrĳders
Jorick de Quaasteniet

Afgelopen week was ik voor het eerst samen met een cliënt van mĳ aan het fietsen op de Duofiets
van Rudolf Steiner Zorg. De speciale fiets wordt echter niet vaak gebruikt, en daar wil ik graag
verandering in zien. Een fietstocht in de frisse zeelucht, duin vergezichten en de beweging zal de
bewoners enorm goed doen. Ik (creatief ZZP'er en PGB-begeleider) wil de 7500 euro gebruiken om
externe krachten in te zetten om op pad te gaan met de Duofiets en de bewoners en hopelĳk ook
voor mensen daarbuiten.

Ombouwkits voor rolstoelen
Enes Duygulu

Ik wil een ombouwkit laten ontwerpen om een normale handaangedreven rolstoel makkelĳk en
snel om te bouwen tot elektrische rolstoel. Hierdoor kan de berĳder langere afstanden afleggen.
Daarnaast heb ik nog het idee om een soort rupsbandsysteem te ontwikkelen zodat de rit op
minder goed begaanbare wegen comfortabler wordt.

Een toegankelĳke sportschool
Manuela Gort

We zouden voor mensen met een beperking een sportschool moeten openen of uren beschikbaar
moeten maken. En dan bedoel ik niet trainen bĳ de fysio, revalidatie of iets anders… nee bĳ de
gewone sportschool, want deze mensen horen daar ook. Er zĳn duizend en een oefeningen die
gedaan kunnen worden of sportevents buiten paralympics die georganiseerd kunnen worden.
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Menu's in braille
Doriene van schaik

Menu in braille, of vergroot op een tablet. Een gesproken menu is ook een mogelĳkheid zodat
blinden en slechtzienden zelf het menu kunnen lezen.

Verschoontafels voor volwassenen
Annemiek

Om in grote openbare plekken, zoals Schiphol, dierentuinen, attractieparken en het hoef er maar
1 te zĳn in een winkelcentrum! Een opklapbare lig brancard om mensen te kunnen verschonen
die níét zelfstandig kunnen zitten. Nu moeten wĳ het op de vieze vloer doen! Onze jassen
als ondergrond. Waarbĳ we laag bukkend onze grote volwassen dochter van 19 jaar moeten
verschonen, met als vervolg dat we daarna met rugpĳn lopen. Waarom is dit er voor baby's wel, en
voor de volwassenen niet?"

Woonproject voor ADL 24-uurszorg
Karlĳn van Hulst - Artisemus

Wĳ zĳn een stichting in oprichting met als doel een kleinschalig woonproject te starten zonder
inmenging van een Zorginstelling. Doormiddel van PGB's, een woonstichting en gemeente
willen wĳ wonen op maat mogelĳk maken voor ADL 24-uurszorg met oproep. Wĳ willen een
projectbegeleider inhuren die ons helpt met het zoeken en onderhandelen voor passende
woonruimte.
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Bewust maken van medisch personeel
E. A. Wielandt

Medisch personeel bewust maken dat ze informatie kunnen verschaffen aan mensen uit de
doelgroepen. Door b.v. tĳdens lotgenotenbĳeenkomsten de mensen te vertellen dat ze zelf te allen
tĳde de vrĳheid in eigen hand hebben, hoe men tegen diens eigen situatie aankĳkt en hoe men er
aangenamer ermee om zou kunnen of willen gaan."

Geen palen bĳ verlaagde stoepen
Dory Broeker

Als men de stoep verlaagt voor o.a mensen met een rolstoel, zet dan niet telkens in het midden
een paal. En als dat dan toch moet, zorg dan dat de geleidelĳn niet tegen de paal eindigt en de
verlaging 1 zĳde zo is dat er een rolstoel de stoep op kan en niet te smal is. Probeer de verlagingen
ook ongeveer tegenover elkaar te maken, zodat je niet tegen het verkeer in de hoek om moet om de
stoep weer op te kunnen. Dat levert namelĳk nogal eens levensgevaarlĳke situaties op, zeker voor
mĳn hulphond.

Speciale fietsparkeerplaaten in elke straat
Cindy Peters

In elke straat en plekje om fietsen te parkeren, doordat mensen hun fietsen op de stoep parkeren is
het soms niet mogelĳk erlangs te kunnen waardoor je van de stoep af moet wat niet altĳd mogelĳk
is voor rolstoelgebruikers. Ik weet zeker dat dit een grote ergernis!
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Duoscootmobielen
Monica Tuĳnman

Het door gemeente beschikbaar stellen van duo-scootmobielen die vrĳwilligers kunnen gebruiken
voor ritjes door de natuur duinen stadspark etc. voor mensen die slecht ter been zĳn of slechtziend
of blind of dementerend. Stalling bĳ zorgcentra die heeft elke buurt in den haag. Vergoeding net
zoals de scooters Go en Felyx met een app.

Afritten tot aan de vloedlĳn
Monica Tuĳnman

Op het strand een aantal afritten maken van stelconplaten voor scootmobielen en rolstoelen tot
aan de vloedlĳn.

Rekoefeningen

Katy Kamiab - Mĳn lĳft in balans

Volgens mĳ zĳn rekoefeningen de beste vorm van bewegen voor het activeren van kleine en grote
spieren. Het is super effectief en geeft mensen langzaam een gezondere conditie. Doorbloeding
helpt afscheiding van happy hormones (adrenaline, exotocine). Het is makkelĳk te doen in de
rolstoel of liggend. Uit de ervaring met mĳn cliënten blĳkt dat dagelĳks 7 minuten rekoefeningen
al een enorm positief effect kan hebben. Gewoon doen!
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Elektrische step met rupsbanden
M. Aref

Mĳn idee en dat is iets wat ik voor mĳzelf aan het uitproberen ben is een elektrische step met
rupsbanden eronder en een stoeltje zodat je makkelĳker de weg (fietspad) op kan en zo ook de
stoepje en trapjes.

Verschoontafels voor grote kinderen
Jolanda Barnhoorn

Wĳ hebben een kind in een rolstoel. We missen echt verschoontafels in openbare toiletruimten.
Een invalide wc is altĳd voor een zelfstandige rolstoelgebruiker. Maar een kind van 8 liggend
verschonen kan nergens. Grote sterke tafels in openbare toiletten zou echt een uitkomst zĳn.

Toegankelĳke Ooievaarsreizen
Dory Broeker

De Ooievaarsreizen zĳn niet toegankelĳk voor mensen met een rolstoel. Mĳn kinderen konden
vroeger nooit mee, omdat ik niet mee kon. Maar nu ik gebruik kan maken van de seniorendagtocht
kan ik nog steeds niet mee. Ik kan niet zelf vervoer regelen en dan alsnog aansluiten bĳ de groep.
Dus zou ik gewoon de volle mep moeten betalen. Dat geld was en is er niet. Dus misschien is er
een mogelĳkheid om mensen met een WMO en of ZVW-indicatie en een Ooievaarspas minstens
eens per jaar ook een uitje aan te bieden voor een vergelĳkbare prĳs.
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Danceparty voor slechthorenden
Deborah Berkel

Voor slechthorende tot doof en slechtziende tot blind, toch een danceparty mee te laten maken
door middel van vibraties via boxen en grond. Zachte gronden wat geluid voortbrengt in gevoel.
Knuffelwanden met gevoel licht en geluid dat samen gaat en veilig voelt maar ook tegelĳkertĳd
vrĳheid geeft en stimuleert zodat ze toch een keer lekker uit hun dak kunnen gaan zonder gevaar
om zich heen. Ben zelf ook gedeeltelĳk blind.

Buurtbus
Ingrid Broers

Ik zou graag willen dat er een buurtbus komt die mensen die slecht ter been zĳn komt ophalen
tegen een kleine vergoeding zodat mĳn broer gewoon naar het ziekenhuis kan voor onder zoek en
dat hĳ niet steeds 40 euro voor de taxi heen en terug moet betalen van zĳn uitkering.

Geen paal bĳ de gehandicaptenparkeerplaats
Nans Buitendĳk

De palen waarop de gehandicaptenparkeerplaats aangeduid worden vervangen door de parkeerplek
op straat zelf aan te duiden. Dit kan door de plek blauw te verven en het witte teken. De meesten
hebben de voorkeur achteruit in te parkeren maar dat kan niet met een paal zodat je je rolstoel of
ander hulpmiddel niet uit je achterbak kan halen.
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Een dagje uit
Sandra

De mensen van begeleid wonen die de afgelopen tĳd geen dagbesteding hebben gehad i.v.m. corona
kunnen gezamenlĳk iets leuks gaan doen zoals een dag bĳvoorbeeld naar de Efteling of uit eten.
Gezamenlĳk eten is niet meer mogelĳk. De bewoners eten op eigen kamer.

Campagne om niet overal je fiets te plaatsen
Alwina Odie

Meer plaatsen om fietsen te stallen en een campagne om niet overal je fiets neer te zetten.
Hierdoor hebben mensen met een beperking, denk aan rolstoel scootmobiel en rollator, meer
ruimte. En het is ook veiliger voor mensen met een visuele beperking. Neem ik ook gelĳk de
oversteekplaatsten mee op de hoeken van straten. Schuine kanten graag!

Een speciale polsband
Roshan

Ik wil dat mensen met een beperking allemaal een speciale polsband dragen. Hiermee kunnen
andere mensen dat snel herkennen. Ik ga ook op tv, bushaltes etc. reclame maken welke mensen
die polsband dragen, wat ze verwachten van ons en wat wĳ voor hen kunnen doen.
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Een expositie met aanraakbare kunst
Aryewinder Bhagirath

Mĳn idee is om voelbare (on)zichtbare kunst te maken, m.a.w. kunst waar je aan mag zitten. Door
gebruik van felle bonte kleuren kan onze slechtziende medemens toch nog iets meekrĳgen van
kleur. Ik wil dus diverse 2D en 3D kunstinstallaties bouwen die voor minimaal de slechtzienden
toegankelĳk is. Met mĳn kunst wil ik ook onze plastic consumptie onder de aandacht brengen.
Het zou heel tof zĳn om de kunstwerken vervolgens in het Haagse Atrium tentoon te stellen. Het
kloppende, bruisende hart van de Haagse stad en dan vooral slechtzienden uit te nodigen om te
komen genieten van een expositie die -in de eerste plaats- speciaal voor hun is bedoeld!

Gratis parkeren
C. Balhuizen

Parkeren voor gehandicapten naar een landelĳk niveau tillen. Dus grátis parkeren in heel
Nederland voor gehandicapten. Tja, dat kost wel meer dan €7500.

Acrobatieklessen
Nans Buitendĳk

Mĳn idee is om een pilotproject te starten op het Haagse Piramide College voor mensen met een
beperking. Ik wil uitdagende, inclusieve, social circus acrobatieklessen geven met deze speciale
leerlingen met een 'beperking'. Als het een succes wordt dan zou ik deze les(sen) willen doorvoeren
op andere scholen voor mensen met een beperking.
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Openbare rolstoelen
M. Ezamouri

Mĳn broer kan moeilĳk lopen. Den haag is helaas niet zo een voorloper voor handicapten. Want
er zĳn veel handicapten die geen scootmobiel willen of durven rĳden. Mĳn idee is om in grote
winkelcentra, het Zuiderpark, de Haagse Markt, supermarkten en grote eethuizen rolstoelen neer te
zetten die de mensen kunnen pakken en gebruiken. Mĳn broer houdt zich vaak met veel moeite aan
anderen vast of aan een winkelwagen. Nog een idee is om een driewieler in Den Haag neer te zetten
zodat mensen die kunnen huren via een app. Zoals nu gedaan wordt met brommers.

Een app voor toegankelĳke ondernemingen
Danny van de Velde

Netwerken met ondernemers in den haag wat zĳ eraan doen om hun onderneming toegankelĳk
te maken voor mensen met een beperking. En dan dit laten opnemen in een applicatie die te
downloaden is waarbĳ mensen met een beperking kunnen zien welke ondernemingen vriendelĳk
zĳn voor mensen met een beperking en daarbĳ een korte uitleg van de ondernemer in kwestie wat
hĳ of zĳ allemaal heeft gedaan voor de toegankelĳkheid. En of het aan de hand van de beperkte
zĳn beperking toegankelĳk is voor jou."
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Lichtgewicht mobiele toegangspanelen
Chantal Westzaan - D'article Care Supplies

Wĳ hebben innovatieve mobiele lichtgewicht toegangspanelen, ontwikkeld door ergotherapeuten,
om moeilĳk toegankelĳke terreinen voor mensen met een rolstoel, wandelstok, rollator en
kinderwagen toegankelĳk te maken. Denk bĳvoorbeeld aan stranden, parken, tuinen en andere
moeilĳk te bewandelen en/of berĳden terreinen. De lichtgewicht mobiele toegangspanelen
kunnen aangeschaft worden door zorginstellingen, stichtingen, overheden, bedrĳven en
particulieren. Ook zĳn de panelen van een dusdanig formaat dat je ze ook in de auto mee kunt
nemen.
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