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Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland
10 mei 2021

Geachte griffie,
Op 17 mei aanstaande gaat de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland van
start! Op basis van het VN-verdrag Handicap moet iedereen in Nederland mee kunnen doen.
Daarom nemen alle gemeenten automatisch deel aan de verkiezing, dus ook uw gemeente.
Deze week wordt bijgaande brief in een gouden envelop bezorgd bij het College van B&W.
Graag stellen wij u daarvan langs deze weg op de hoogte. In verband met toegankelijkheid,
voor o.a. spraaksoftware, is naast een pdf-versie de word-versie bijgevoegd. Meer informatie
over de verkiezing kunt u vanaf 17 mei vinden op www.meesttoegankelijkegemeente.nl.
We hopen dat we samen met alle gemeenten deze verkiezing tot een succes maken en zo
toegankelijkheid hoger op de agenda zetten. Zo inspireren we elkaar en werken we samen
aan een inclusieve samenleving voor iedereen!
We wensen u veel succes, namens het VNG projectteam ‘Iedereen doet mee!’,
Marianne Vorthoren
Projectleider VNG ‘Iedereen doet mee!’
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Dit bericht is verzonden door de VNG.
Lees onze proclaimer.
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Geacht College,
Beste deelnemer,
Maandag 17 mei begint de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’.
Op basis van het VN-verdrag Handicap moet iedereen in Nederland mee kunnen doen. Daarom is het niet meer
dan logisch dat iedere gemeente in Nederland automatisch meedoet aan deze verkiezing. Om natuurlijk een kans
te maken op de titel ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’! Maar ook om elkaar te inspireren en motiveren op weg naar meer toegankelijkheid. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert deze verkiezing en
heet u van harte welkom met deze gouden envelop.
We hopen dat ook uw gemeente actief zal meedoen! Deel dit vanaf 17 mei vooral via sociale media met de hashtag
#MeestToegankelijkeGemeente. (Gebruik de hoofdletters in deze hashtag. De spraaksoftware van blinde en slechtziende mensen herkent woorden pas als ze beginnen met een hoofdletter. Zo is ook onze hashtag toegankelijk.)
Een Superteam van talentvolle makers en tevens ervaringsdeskundigen bestaande uit Eva Eikhout, Mari Sanders,
Zjos Dekker, Wirin Jewlal en Deborah Cameron doet verslag van de verkiezing.
Hoe wint uw gemeente de titel ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’?
In ronde 1 worden alle gemeenten beoordeeld door alle Nederlanders die er wonen, werken of vaak komen.
We hopen dat u hen actief oproept om te beoordelen: hoe meer Nederlanders hun mening laten horen, hoe
waardevoller de input voor u wordt. Dit is de eerste stap op weg naar de titel Meest Toegankelijke Gemeente
van Nederland.
In de halve finale kan iedereen stemmen op een van de twaalf gemeenten die het beste hebben gescoord in de
eerste ronde. De vijf gemeenten met de meeste stemmen bereiken de finale. Een vakjury samengesteld door
VNG bepaalt de uiteindelijke winnaars, die op 7 oktober bekend zullen worden gemaakt (tijdens de Week van
de Toegankelijkheid). We hebben naast de hoofdprijs ook nog een mooie aanmoedigingsprijs, voor de gemeente
die goed op weg is naar meer toegankelijkheid.
Om de zichtbaarheid van uw gemeente bij de verkiezing te vergroten, kunt u op onze website allerlei materiaal
vinden waarmee u kunt communiceren over de verkiezing. Denk aan persberichten, sociale media-posts en
andere deelbare content. Hier vindt u ook de planning en het reglement van de verkiezing. Dit alles kunt u vanaf
17 mei vinden op meesttoegankelijkegemeente.nl.
Verder worden er op de website gedurende de verkiezing kennis en ervaringen van gemeenten gedeeld, bedoeld
om elkaar te inspireren. We horen het graag als ook uw gemeente op de website wil komen met een inspirerend
artikel, filmpje of andere vorm!
We hopen dat we samen met alle gemeenten deze verkiezing tot een succes maken en zo toegankelijkheid hoger
op de agenda zetten. Zo inspireren we elkaar en werken we samen aan een inclusieve samenleving voor iedereen!
We wensen u veel succes, namens het VNG projectteam ‘Iedereen doet mee!’,
Marianne Vorthoren
Projectleider VNG ‘Iedereen doet mee!’
meesttoegankelijkegemeente@bkb.nl
Deze brief wordt ook verzonden aan de griffie en de contactambtenaar lokale inclusie van uw gemeente.

