
 
Uitnodiging terugkombijeenkomst Tilburg voor iedereen 
 
Donderdagavond 22 november 2018 
van 19:00-21:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur). 
Wijkcentrum Heyhoef 
Kerkenbosplaats 2, 5043 RX Tilburg 
 
De initiatiefgroep Tilburg voor iedereen en wethouder Erik de Ridder kijken samen met u terug op de 
eind 2017 en begin dit jaar gehouden vijf bijeenkomsten ‘Tilburg voor iedereen’. Tweehonderd 
mensen met een beperking hebben hun ervaringen, wensen en ideeën uitgesproken, die zij belangrijk 
vinden om goed mee te kunnen doen in Tilburg. Hierbij hebben we het gehad over het VN-verdrag 
voor mensen met een beperking en wat dit betekent voor Tilburg. Bekijk dit filmpje voor meer uitleg 
over het VN-verdrag voor mensen met een beperking. 
 
Donderdagavond 22 november nemen wij jullie graag mee in wat er met deze informatie tot nu toe is 
gedaan en welke plannen er zijn gemaakt op het gebied van toegankelijkheid. Vervolgens willen wij 
samen kijken naar de toekomst. Waar willen we eerst op focussen, hoe willen we dat gaan doen en 
wat zou jezelf nog willen en kunnen bijdragen om de gemeente Tilburg inclusiever te maken. 
 
Programma van de avond: 
18:30           Inloop 
19:00           Opening 
19:05           Een persoonlijk verhaal 
19:15           Terugblik op de bijeenkomsten Tilburg voor iedereen 
19:30           Reactie wethouder Erik de Ridder en blik op de toekomst 
19:45           Samen in gesprek aan de thematafel 
20:30           Terugkoppeling thematafels 
20:50           Afsluiting door wethouder Erik de Ridder 
 
In de vorige bijeenkomsten zijn onderstaande onderwerpen het meest naar voren gekomen. Wij 
vragen je om uiterlijk maandag 19 november een top 2 aan te geven van de onderwerpen die je het 
meest aanspreken. De twee onderwerpen die het meest naar voren komen diepen we verder uit op 22 
november. 
Werk 
Wonen 
Mobiliteit 
Onderwijs 
Sport en vrije tijd 
 
Thema's zoals communicatie, bewustwording, bejegening en fysieke toegankelijkheid zijn ook veel 
genoemd bij de vorige bijeenkomsten. Deze aandachtspunten komen in ieder thema naar voren. 
 
Ken je nog meer mensen, die niet op de avonden zijn geweest, maar wel graag mee willen doen? 
Stuur dan deze uitnodiging naar hen door. Zij zijn van harte welkom! 
 
Meld je aan en geef je top 2 door via mail bureau@togtilburg.nl of telefonisch via: 013 - 468 61 65 
(TOG). Deelname is gratis. 
 
Graag tot ziens op 22 november 2018,  
de initiatiefgroep Tilburg voor iedereen. 

                       

 


