
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Op 11-11-2022 is Stichting Toegankelijk Tilburg opgericht als opvolger van vereniging Tilburgs 

Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG). Wij werken aan een Tilburgse samenleving waarin 

iedereen mee kan doen en waarin mensen hun leven kunnen leiden zoals ze dat zelf willen, 

ondanks hun beperking. 

 

In dit beleidsplan is te lezen hoe wij hier in 2023 aan gaan werken.

 
 

De stichting heeft als doel: om in de gemeente Tilburg de collectieve belangen te behartigen 

van mensen met een beperking. Het doel is een inclusieve Tilburgse samenleving, waarin 

iedereen mee kan doen ongeacht zijn of haar beperking. We doen dit door middel van het 

creëren van bewustwording en het geven van gevraagd en ongevraagd advies over de 

toegankelijkheid van Tilburg, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn.  

 

 
Om onze doelstelling te bereiken zetten we in op verschillende activiteiten. Deze worden 

hieronder toegelicht. 

We geven gevraagd en ongevraagd advies over de toegankelijkheid van Tilburg. Dit doen 

we door in te zetten op de volgende zaken: 

 

✓ Inzichtelijk maken van de mate van toegankelijkheid van openbare gebouwen. 

✓ Het signaleren en onderzoeken van de mate van toegankelijkheid van de 

openbare ruimte. Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd. 

✓ Het signaleren en onderzoeken van de mate van toegankelijkheid van 

evenementen. Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd. 

✓ Het signaleren en onderzoeken van de mate van toegankelijkheid van 

verkiezingslocaties. Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd. 

✓ Het signaleren en onderzoeken van de mate van toegankelijkheid van openbare 

invalidentoiletten. Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd. 

✓ Het signaleren en onderzoeken van de mate van toegankelijkheid van 

nieuwbouwprojecten in de openbare ruimte, zoals het Stadsforum, de 

Spoorzone en de Parkring. Meedenken bij planteambijeenkomsten en het geven 

van adviezen, gevraagd en ongevraagd. 

✓ Project ’t Plenkske 

Op een laagdrempelige manier Tilburgse horeca toegankelijker maken door het 

informeren over/verstrekken van een oprijplaat bij de ingang. 



✓ De eigenaren/ gebruikers van bestaande gebouwen stimuleren om gebruik te 

maken van de subsidieregeling 'Aanpassing van bestaande openbare gebouwen' 

 

Niet alleen fysieke toegankelijkheid is van belang voor onze doelgroep. Het is daarnaast 

belangrijk dat mensen met een beperking welkom zijn en dat er op een respectvolle 

manier mee omgegaan wordt.  We behartigen de belangen van mensen met een 

beperking door middel van deelname aan verschillende platforms en 

samenwerkingsverbanden in de stad. 

✓ De belangen behartigen van mensen met een beperking door deelname aan 

Reizigersbelang Midden-Brabant 

✓ De belangen behartigen van mensen met een beperking door deelname aan het 

Platform sociale zekerheid Tilburg. 

✓ De belangen behartigen van mensen met een beperking door deelname aan de 

Regionale adviesgroep werk en participatie 

✓ Deelname aan het netwerk 'Tilburg voor iedereen' om het VN-verdrag handicap 

lokaal uit te voeren.  Stichting Toegankelijk Tilburg is kartrekker van het netwerk. 

 

 

We informeren mensen met een beperking over de voorzieningen in Tilburg. Dit doen we 

door in te zetten op de volgende zaken 

 

✓ Het verstrekken van informatie via www.toegankelijktilburg.nl, Facebook en 

Twitter 

✓ Verzamelde toegankelijkheidsinformatie over gebouwen of openbare ruimte 

wordt ontsloten via bestaande kanalen als HogeNood of de website van de 

gemeente. 

✓ De (voormalige) lidorganisaties van het TOG worden op hun verzoek 

ondersteund bij het organiseren van activiteiten. 

 

 

We helpen gebruikers van een scootmobiel veilig op weg . 

 

✓ Individuele begeleiding op maat om scootmobielgebruikers weer veilig de weg 

op te laten gaan. 

 



Het buitensluiten van mensen met een beperking gebeurt onbewust en berust deels op 

de beeldvorming van mensen met een beperking. We werken aan bewustwording 

rondom het leven met een beperking door de volgende activiteiten. 

 

✓ Het organiseren van bewustwordingsactiviteiten in verschillende themaweken, 

zoals Week van de Toegankelijkheid. 

✓ Ervaringsdeskundigen geven voorlichting over het leven met een beperking aan 

leerlingen van basisscholen 

✓ Praktijk-doedag. Een ervaringsbelevenis voor politici, beleidmakers en 

projectleiders, die betrokken zijn bij het toegankelijk maken van de gemeente 

Tilburg. 

 

 

 

 
Stichting Toegankelijk Tilburg ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Tilburg om 

haar activiteiten uit te voeren. Voor aanvullende projecten worden indien nodig fondsen 

aangeschreven.  

 

 

 
 

Het bestuur zorgt ervoor dat: 

✓ er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor 

de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van 

de stichting

✓ de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in 

redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de 

stichting.

✓ Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de stichting zodanig is 

ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van: 

- de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de 

afzonderlijke bestuurders; 

- de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer 

van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting;

- de inkomsten van de stichting; 

- het vermogen van de stichting.



 

 
 

Stichting Toegankelijk Tilburg  

Spoorlaan 444 

5038 CH Tilburg 

06-17757991  

bureau@toegankelijktilburg.nl  

 

RSIN/fiscaalnummer: 864522496  

 

 

Het bestuur van stichting Toegankelijk Tilburg heeft vier bestuursleden  

Wies Arts, voorzitter  

Nicolle van Hoof, secretaris 

Tjeerd Timmermans, penningmeester 

René ter Horst, bestuurslid 

Alle bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs 

hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen 

beloning voor hun werkzaamheden.  

Het bestuur heeft een directeur aangesteld om de dagelijkse gang van zaken in goede 

banen te leiden. De directeur ontvangt een salaris conform de CAO Sociaal Werk.  
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