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In het afgelopen half jaar hebben de 
organisatoren van de Onbeperkt070-prĳs op 
vele tientallen plekken in de stad aandacht 
gevraagd voor de prĳs. Er zĳn pop-up 
experiences georganiseerd, �yers verspreid, 
posters opgehangen en interviews afgenomen 
door verschillende Haagse media. Alle 
inspanningen hebben ertoe geleid dat er ruim 
60 uitstekende ideeën en voorbeelden van 
toegankelĳkheid en inclusie zĳn aangemeld. 
Een ona�ankelĳke jury heeft uit deze 
inzendingen de tien beste gekozen. Tĳdens het 
slotevenement op 19 maart 2018 is duidelĳk 
geworden wie de winnaars zĳn van de eervolle 
vermelding, de aanmoedigingsprĳs en de 
Onbeperkt070-prĳs. 

Het organiseren van de Onbeperkt070-
prĳs is een manier om aandacht te vestigen 
op de goede ideeën en voorbeelden van 
toegankelĳkheid en inclusie. Hagenaars met 
een beperking moeten immers op dezelfde 
wĳze kunnen meedoen in de stad als hun 
stadsgenoten zonder beperking. Samen maken 
we de stad inclusiever.

Soms zĳn er nog (letterlĳk) drempels, waardoor 
mensen met een rolstoel ergens niet naar 
binnen kunnen of worden mensen met een 
beperking zelfs onvriendelĳk bejegend. Er zĳn 
echter ook veel goede voorbeelden. Zo zĳn veel 
overheidsgebouwen goed toegankelĳk. Dat 
geldt ook voor de meeste musea, toeristische 
attracties en sportcomplexen. 

Verder zĳn er op het strand van Kĳkduin en 
Scheveningen betonpaden aangelegd en zĳn er 
speciale rolstoelen beschikbaar, zodat iedereen 
van het strand kan genieten.

Met de Onbeperkt070-prĳs wordt niet alleen 
het beste voorbeeld van toegankelĳkheid 
of inclusie in het zonnetje gezet; ook geven 
wĳ bekendheid aan alle andere ideeën en 
initiatieven. Tevens draagt de prĳs bĳ aan 
het verbeteren van de beeldvorming onder 
Hagenaars zonder beperking. Het moet 
namelĳk vanzelfsprekend worden dat:
• iemand met een witte stok voorrang krĳgt bĳ 

het oversteken; 
• een automobilist wacht op iemand die slecht 

ter been is bĳ het oversteken; 
• �etsers hun �ets niet meer midden op de stoep 

zetten waardoor er geen rolstoel meer langs kan; 
• iemand in een elektrische rolstoel die 

zelfstandig kan reizen gebruik kan maken van 
de bus;

• iemand met een beperking die droombaan 
krĳgt door een aanpassing op de werkplek. 

Het uitreiken van de Onbeperkt070-prĳs op 
19 maart 2018 is niet het eindpunt van een 
campagne, maar het startpunt om ideeën te 
realiseren en voorbeelden nog beter onder de 
aandacht te brengen. Zo zorgen we er samen 
voor dat mensen met een beperking volwaardig 
mee kunnen doen in de samenleving.

Wim Carabain
Directeur Voorall
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Partners en winnaars bĳ  prĳ suitreiking 2017

Onbeperkt070-prĳ s
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De Onbeperkt070-prĳ s is de prĳ s voor het 
beste voorbeeld of idee dat de inclusieve 
samenleving laat zien, en de toegankelĳ kheid 
voor mensen met een beperking bevordert. Met 
dit voorbeeld of idee kunnen mensen met een 
beperking beter of prettiger deelnemen aan de 
samenleving en ervaren zĳ  minder barrières. 
Het is de bedoeling dat het aangedragen 
voorbeeld of idee recent is gerealiseerd, of dat 
het eenvoudig kan worden gerealiseerd op, bĳ  
voorkeur, meerdere plaatsen in de stad. 

Er zĳ n verschillende prĳ zen beschikbaar. De 
winnaar van de Onbeperkt070-prĳ s ontvangt 
een bedrag van € 7.500. De winnaar wordt 
degene met het beste voorbeeld of idee dat 
enerzĳ ds betrekking heeft op het verbeteren 
van de toegankelĳ kheid voor mensen met een 
beperking, en anderzĳ ds de beeldvorming 

jegens mensen met een beperking bevordert. 
Daarnaast is er een ‘Aanmoedigingsprĳ s’ voor 
een veelbelovend voorbeeld of idee dat nog 
niet is gerealiseerd. De winnaar van deze prĳ s 
ontvangt een bedrag van € 2.500. Met het 
prĳ zengeld worden de initiatiefnemers in staat 
gesteld het winnende voorbeeld of idee uit te 
rollen in de stad, zodat zoveel mogelĳ k mensen 
met een beperking kunnen pro� teren van het 
initiatief. 

Alle winnaars verdienen het om onder de 
aandacht te worden gebracht van een groot 
publiek, omdat ze een belangrĳ ke meerwaarde 
hebben voor een groep Hagenaars met een 
beperking. Op 19 maart 2018 worden de 
prĳ zen, op basis van een voordracht door een 
jury, door wethouder Klein van de gemeente 
Den Haag uitgereikt.
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Juryleden

Hans Willink (Juryvoorzitter)
Oprichter HSG
Hans Willink is oprichter en voorzitter van de Stichting Haagse 
Sportstimulering voor Gehandicapten (HSG). Naast het uitreiken van 
de jaarlĳ kse Wouter Duinisveld Award, ontwikkelt en organiseert de 
stichting verschillende evenementen voor sporters met een beperking. 
De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten heeft ten 
doel om het welzĳ n en de sociale participatie te bevorderen van Haagse 
mensen met een handicap of beperking, door het stimuleren van sporten 
en/of bewegen in de breedste zin. De Stichting HSG wil daartoe zowel 
ondersteunen en faciliteren, als voorlichten en verbinden.

Dr. Monique Berger
Hoofddocent Haagse Hogeschool
Als hogeschoolhoofddocent van de opleiding Mens en Techniek | 
Bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool, weet 
Dr. Monique Berger hoe belangrĳ k sport is. Monique is als senior 
onderzoeker van het lectoraat Revalidatie en coördinator van het Expertise 
Centrum Bewegingstechnologie nauw betrokken bĳ  de aangepaste sport.
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Wietske de Kat
Cliëntondersteuner bĳ MEE
Wietske de Kat begon haar carrière in de gehandicaptenzorg bĳ 
Ipse de Bruggen en Middin, maar is sinds 2000 werkzaam als 
cliëntondersteuner bĳ MEE ZHN, tegenwoordig onderdeel van Xtra. In 
haar werk heeft Wietske veel te maken met mensen met een beperking 
die ook mee willen doen in de maatschappĳ. Door kleine aanpassingen 
kunnen ook zĳ volwaardig onderdeel zĳn van de samenleving.

Donald Hessing
Trainer SportiefPlus
Donald Hessing is werkzaam bĳ SportiefPlus, een organisatie die zich inzet 
voor de maatschappelĳke kracht van sport. Ondanks zĳn eigen beperking zet 
Donald zich in voor anderen met een beperking. Donald is gespecialiseerd in 
�tness en dans en geeft voornamelĳk les aan senioren. Iedereen vanaf zestig 
jaar is welkom om deel te nemen aan zĳn energieke trainingen.

Ellen de Vries
Actieve rolstoelgebruiker
Ellen is een ‘actieve rolstoelgebruiker’ die zich inzet voor een écht inclusief 
Den Haag met goed toegankelĳke horeca, evenementen, winkels, toiletten 
en openbaar vervoer, voldoende invalideparkeerplaatsen en nog veel meer. 
Ellen helpt ondernemers, politici en ambtenaren eraan herinneren dat 
toegankelĳkheid en bruikbaarheid altĳd een aandachtspunt dienen te zĳn.

Gonny Tafuni
Wmo-deskundige, achterban Voorall 
Gonny Tafuni is drie maanden in dagbehandeling geweest in 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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Initiatieven Onbeperkt070-prĳ s 2018

Lange Voorhout Rolstoeltoegankelĳ k
St Isis, Joke Vermeulen
Maak het Lange Voorhout rolstoeltoegankelĳ k! 
Vervang de schelpen op het pad met ander 
materiaal, dat ook past bĳ  de stĳ l van de laan. 
Hierdoor kunnen mensen met rolstoelen en 
rollators óók genieten van de vele markten en 
evenementen die hier gehouden worden of 
simpelweg van een mooie wandeling tussen de 
bomen.

Tekening rolstoel tramtunnel
Sew Kisoensingh
Bĳ  de ondergrondse tramtunnel in het centrum 
zou ik graag een herkenningsteken op de vloer 
zien voor de (rolstoel)lift.

Nordic Walking
Running Blind, Henri van Geff en
Running Blind organiseert sinds twee maanden 
Nordic Walking voor mensen met een visuele 
beperking. Ook sporters met een blessure 
mogen deelnemen aan het programma. 
Running Blind heeft op dit moment vier visueel 
beperkte lopers, een trainer en buddies. 

Eetcafé met verstandelĳ k beperkten
X-food and Advice, Xander Dumerniet's
Bĳ  Eetcafé Karmĳ n komen mensen van Hindu- 
en Surinaamse a± omst met een verstandelĳ ke 
beperking samen om met elkaar te eten, met 
als motto: lekker, betaalbaar en duurzaam eten 
met elkaar. 
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Izi Ervaarwoning
iZi Gezond Lang Thuis, Loes Hulsebosch
De iZi Ervaarwoning aan de 
Steenhouwersgaarde 15E is 100% ingericht 
op suggesties van bewoners van de 
Steenhouwersgaarde. Hier is een traject 
aan voorafgegaan, waarbĳ met bewoners is 
gesproken over hoe het met hen gaat en hoe 
zĳ over hun toekomst denken. Alle innovatieve 
toepassingen worden door bewoners thuis 
getest.

Meer bankjes bĳ winkels
Mw. G. Geppaart 
Door bĳ of in winkels ook stoelen en bankjes 
neer te zetten, kunnen mensen met beperkte 
energie tĳdens het shoppen even gaan zitten. 
Ook wat meer bankjes in de buitenruimte 
kunnen bĳdragen aan een beter klimaat voor 
deze mensen. 

Toegankelĳkheid �etsenstalling 
Mw. G. Geppaart 
Verbeter de toegankelĳkheid voor �etsen met 
een hulpmotor in publieke �etsenstallingen 
met meerdere etages, door bĳvoorbeeld een lift 
te bouwen.

Kleurtjes op wandelstok 
Marlies Muller
Kleurtjes op een wandelstok of blindenstok 
kunnen ervoor zorgen dat deze beter gezien 
worden in het verkeer.

Afrit stoep
Stein Wolfs
Op veel plekken is het met een rollator lastig 
om van de stoep af te rĳden. Soms komt dat 
door het ontbreken van een afrit, maar nog 
vaker omdat er een voertuig de weg verspert. 
Oplossing: een apparaat of bord ontwerpen dat 
voertuigen belemmert op de afrit voor rollators 
te gaan staan, door bĳvoorbeeld geluid te 
maken. 

Oplaadpunt/cafés scootmobiel
Sylvia Horst
Oplaadpunten bĳ zogeheten ‘oplaadcafés’ 
kunnen ervoor zorgen dat scootmobielrĳders 
onder het genot van een kopje koffie hun 
scootmobiel kunnen opladen.

Pop-up actie bĳ zaalvoetbaltoernooi 
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Thuiszorg speciaal voor gehandicapten
Khadĳa Bous Bou
Bied thuiszorg aan dóór mensen met een 
beperking. Zĳ weten uit ervaring hoe moeilĳk 
het is om hulp te hebben en te krĳgen.

Open podium muzikanten
Art Mobile, Eric Schulp
Het ‘Veel Vouten Festival’ is een open podium 
voor (amateur-)muzikanten met en zonder 
beperking. Optredens mogen geheel anoniem 
worden gegeven: achter een scherm of onder de 
douche met een gordĳn. Locatie: Koorenhuis of 
Theater de Vaillant.

Plaatje gehandicapte �etser
Mees van Krimpen
Maak de binnenstad toegankelĳker voor 
mensen die door een beperking op een 
elektrische �ets rĳden. Je kunt momenteel 
alleen op aangewezen plekken je �ets stallen. 
Middels een sticker of een plaatje zouden zĳ 
hun �ets op meer plekken neer mogen zetten.

Toegankelĳkheid lĳn 6 rollator
Gerard Plas
HTM lĳn 6 vanaf het Anthoniushove 
Ziekenhuis, via Mariahoeve, Centraal Station, 
de stad-markt naar het HagaZiekenhuis, is 
vanaf Leidschendam van begin tot eind een 
obstakel voor rollatorgebruikers. Kunnen deze 
haltes en trams van HTM niet rolstoel- en 
rollatorvriendelĳker?

Boek of app met toegankelĳke gelegenheden
Freek Kraak
Maak een boekje, website of app met een 
inventarisatie van gelegenheden in Den Haag 
waar je gemakkelĳk terecht kunt met een 
beperking en wat ze te bieden hebben. 

Afrit Vuurbaakstraat
Jan P. de Boer
Tussen de Vuurbaakstraat en de Zeekant gaat 
wel een trap naar beneden, maar geen afrit 
voor de rolstoel richting de Waterreus. Die 
zit een heel stuk verderop. Een afrit bĳ dit 
stukje boulevard zou een heel stuk omrĳden 
vermĳden. 

Pop-up actie bĳ voorstelling van Funda Müjde
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Interactieve game spellen
Kameleon, Patrick Pronk
Kameleon wil kinderen met een beperking 
interactief stimuleren om te bewegen door 
middel van speciale spellen op de Xbox Kinect 
en Nintendo Wii.

Meldpunt Omroepwest ervaring regiotaxi
Herma Groeneveld
Om de negatieve én positieve ervaringen met 
de regiotaxi in beeld te brengen, opent Omroep 
West een meldpunt. Heb jĳ klachten over de 
regiotaxi of wil je juist iets positiefs melden? 
Dan kun je het online laten weten.

Straathoek parkeerders
Guus van der Elst
Er mag veel strenger opgetreden worden tegen 
“straathoekparkeerders”, zodat de afritten 
toegankelĳk blĳven voor mensen met een 
hulpmiddel.

Meedoen met gewoon sporten voor jongen met 
Down Syndroom
Intension Health Club, Olga en Bert Stig
Onze zoon van achttien heeft Down Syndroom 
en sport mee met sporters zonder beperking. 
Het is voor ons als ouders ontzettend �jn om 
zo’n goede, professionele sportclub in de buurt 
te hebben, die het begeleiden van mensen met 
een beperking niet als belemmering zien.

Openbare toiletten voor dames en mensen met 
beperking
Louis Querido
Bĳ bezoek aan Scheveningen voor het vuurwerk 
en het vreugdevuur zĳn er openbare toiletten, 
maar is er geen rekening gehouden met 
dames of heren met een beperking. Wellicht 
kan een aangepast toilet gesponsord worden 
met reclame en een reclamelichtkrant aan de 
binnenzĳde?

ADO Den HaaG-Storks G-voetbal
ST. ADO in de maatschappĳ, Michel Kouer
Om G-voetbal te promoten, start ADO Den 
Haag dit seizoen met een team voor spelers 
met een beperking, onder de naam ADO Den 
HaaG-Storks. De wedstrĳden worden gespeeld 
voorafgaand aan de wedstrĳd tussen de eerste 
elftallen van deze clubs. Er zullen ongeveer 3 á 
4 wedstrĳden per jaar gespeeld worden door de 
G-Storks. 

Clinics G-voetbal bĳ voetbalverenigingen
ST. ADO in de maatschappĳ, Michel Kouer
Stichting ADO in de Maatschappĳ wil clinics 
geven bĳ amateurclubs om meer kinderen met 
een beperking de mogelĳkheid te geven om te 
gaan voetballen in samenwerking met Stichting 
Sportbelang Gehandicapten en de KNVB. 
Tĳdens deze clinics geeft ADO voorlichting over 
G-voetbal en maken kinderen met een 
beperking kennis met de voetbalsport. 
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Voorlichting door G-storks en eerste elftal 
spelers ADO op scholen
ST. ADO in de maatschappĳ, Michel Kouer
Om beeldvorming over en discriminatie van 
mensen met een beperkin tegen te gaan, geeft 
stichting ADO in de Maatschappĳ voorlichting 
op reguliere basisscholen over G-voetbal. Project 
“De Held” houdt in dat spelers van het eerste 
elftal ADO Den Haag voorlichting geven op 
speciaal onderwĳs over pesten, discriminatie, 
racisme, zinloos geweld en diversiteit. ADO Den 
HaaG-Storks gaat bovendien samen met een 
speler van het eerste elftal op bezoek bĳ het 
regulier basisonderwĳs. 

Combinatie doelgroep Vergeten Kind en 
Langdurig Zieken
Nadine Gardien
Er is behoefte aan een combinatiedoelgroep 
en meer aandacht voor Het Vergeten Kind en 
Langdurig Zieken om zodoende meer kansen te 
creëren in de maatschappĳ .

Toegankelĳkheid nieuw Kĳkduin
Alewĳn van der Kuil 
Als scootmobielgebruiker uit Loosduinen, zou 
ik graag zien dat de obstakels weggenomen 
worden die een dagje Kĳkduin voor mĳ 
onmogelĳk maken. Maak de terrassen, 
restaurants en toiletten bĳ de nieuwbouw van 
Kĳkduin toegankelĳker. 

Inclusief evenement Madurodam
NSGK i.c.m. Madurodam, Maartje Terwindt
NSGK organiseert in samenwerking met 
Madurodam een toegankelĳk sportevenement 
in Madurodam en het omliggende park voor 
mensen met en zonder beperking, om meer 
bewustwording te creëren en ‘het goede 
voorbeeld te geven’. 

Activiteit met muziek en oefeningen voor 
ouderen en beperkten
De Laakse Lente en Alzheimer café, Leo Olffers en 
John Zwennes
De Laakse Lente en het Alzheimer Café 
organiseren maandelĳkse bĳeenkomsten in 
Laak en andere stadsdelen voor mensen met 
een beperking en ouderen. Hierbĳ luisteren zĳ 
met hun naasten naar muziek van vroeger en 
doen zĳ eenvoudige bewegingen. 

Nachtlicht, zichtbaarheid �etsroutes 
slechtzienden
Marc van Bilderbeek 
Ik ben een Haagse kunstenaar, slechtziend en 
aan een rolstoel gebonden, met een handbike. 
Voorstel van Nachtlicht: een onderzoek naar 
een innovatief en duurzaam lichtplan om 
�etsroutes in en rondom het centrum van 
Den Haag te ontsluiten na zonsondergang. 
Deze urgentie kwam nadat het straatlicht in 
Den Haag werd gehalveerd. Een voorbeeld van 
het Nachtlicht: sterren in de weg die het licht 
opnemen en in het donker weer afgeven of 
oplichtende kattenogen. 
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Fitkids
Danielle van der Hek-Zondag
Bĳ Fysio-Fitkids in Ypenburg sporten kinderen 
met en zonder (lichamelĳke of cognitieve of 
gedrags-) beperking samen. Kinderen worden 
hierdoor niet alleen �tter, maar leren elkaar ook 
beter kennen, waarderen en accepteren. 

Inclusieve woongroepen
Centrum Groepswonen, Terry van der Heide
De nieuwe ona�ankelĳke organisatie Stichting 
Centrum Groepswonen wil bĳdragen aan de 
sociale samenhang in Den Haag door middel 
van een passende plek in een woongroep. 
Het wonen in een woongroep zorgt ervoor 
dat mensen met een beperking letterlĳk en 
�guurlĳk in de maatschappĳ komen te staan 
en mee kunnen doen. Het doel: samen met 
Stichting Voorall de komende jaren meerdere 
woongroepen voor mensen met een beperking 
realiseren.

Speeltuinen voor kinderen in rolstoel
Asma Halusi
Een rolstoelvriendelĳke speeltuin met 
speeltoestellen voor kinderen in een rolstoel, 
zoals een rolstoelschommel of -draaimolen, 
zorgt ervoor dat rolstoelgebonden kinderen 
ook mee kunnen doen. Een aantal speeltuinen 
in Den Haag zĳn als rolstoelvriendelĳk 
bestempeld, maar geen van deze plekken bevat 
speciale speeltoestellen voor kinderen met een 
beperking. 

Inclusief wonen met beperking
TOV wonen, Yvonne Oomens
In de Coendersbuurt van Delft gaan TOV 
Wonen en woningbouwvereniging Woonbron 
een sociale huurwoning bouwen voor drie 
Haagse bewoners. Hiervoor moet ook aan 
faciliteiten gedacht worden als een lift, een 
veiligheidsinstallatie, de inrichting van 
de gemeenschappelĳke ruimtes etc. Dit 
initiatief wordt niet ge�nancierd vanuit een 
persoonsgebonden budget. 

Team Onbeperkt070 deelt pluimen uit 
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CPC Scootmobiel- en Rolstoelrun
Monica Tuĳnman
Een CPC scootmobiel- en rolstoelrun 
organiseren met versierde stoelen, muziek en 
klappende en zwaaiende mensen langs de kant 
van de weg. Meedoen is het belangrĳkste bĳ 
deze run met alleen maar winnaars. 

Stilteruimte
Kim Banse
Geïnspireerd op de ‘Raum der Stille’ in de 
Brandenburg Tor in Berlĳn, zou Den Haag 
ook kunnen faciliteren in toegankelĳke 
stilteruimtes in bĳvoorbeeld leegstaande 
winkelpanden. Hierdoor kunnen met name 
mensen die last hebben van angststoornissen 
of psychische aandoeningen of door een 
verstandelĳke beperking snel overweldigd 
worden door overprikkeling, zich even aan de 
stadsdrukte onttrekken.

Verschoontafel
Asma Halusi
In Haagse gelegenheden is het nu nog niet 
mogelĳk om oudere kinderen met een 
meervoudige handicap te verschonen op 
het invalidetoilet. Een aangepast toilet met 
een in hoogte verstelbare brancard of lagere 
(opklapbare) verschoontafels in het centrum, 
Scheveningen en/of Zuiderpark zouden 
bĳdragen aan een prettig stadsbezoek.

Beautydag ouderen/vrĳwilligers
De Laakse Lente, Leo Olffers
De Laakse Lente nodigt twee keer per jaar de 
vrĳwilligers van Beauty senior uit, die de nagels 
van de ouderen lakken, de wenkbrauwen mooi 
maken etc.

Rolstoeltoilet met toegang afvalpas
Andre Rietveld
Er zou meer mogelĳkheid geboden moeten 
worden tot het gebruik van openbare toiletten 
in Den Haag zoals bĳ de Leyweg. Geef mensen 
toegang met de afvalpas, om zo ongenode 
gasten buiten de deur te houden.

Buddy i.s.m. Ooievaarspas
Peter Verduin
Een chauffeur of gids, die mensen die 
hulpbehoevend of eenzaam zĳn, meeneemt en 
begeleidt naar het museum of theater. Dit kan 
ervoor zorgen dat meer mensen mee kunnen 
doen in de samenleving. Dit kan eventueel 
gerealiseerd worden in samenwerking met de 
ooievaarspas. 

Zwembad De Houtzagerĳ 
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Solar Skelter
Stichting Zoenen, Sander Westerduin
Voorzie de bestaande Solar Skelter (elektrische 
�ets op zonne-energie) van de Delta 
online applicatie om alle problemen in de 
binnenstad in kaart te brengen. Samen met 
een bĳrĳder met een beperking kunnen live 
alle wegproblemen, van verkeerd geparkeerde 
auto’s en �etsen tot �etswrakken, wees�etsen, 
omleidingsroutes en wegwerkzaamheden, 
vastgelegd worden. 

Tactiele en auditieve informatie
Stichting Dedicon, Mariska Sturkenboom
Dedicon maakt onder andere tactiele kaarten 
waar je je weg mee kunt vinden. Stichting 
Dedicon wil de kaart voorzien van een chip die 
markante punten op de kaart markeert. Via de 
app op de telefoon activeert de gebruiker de 
gesproken tekst. De combinatie van tactiele 
en auditieve informatie belast het geheugen 
minder en blĳft beter hangen. Zo kunnen 
mensen sneller zelfstandig op weg.

Golfwedstrĳd voor gehandicapten
Sophia Revalidatiecentrum, Arend de Kloet
Golfvereniging Leeuwenbergh wil een jaarlĳks 
terugkerende wedstrĳd organiseren voor 
mensen met en zonder beperking. Wekelĳks 
traint Leeuwenbergh in samenwerking met Golf 
voor Gehandicapten en Sophia Revalidatie 40 
mensen met een beperking. Inmiddels krĳgt 
dit initiatief navolging in Delft, Rotterdam en 's 
Gravenzande.

Mobilitheek
Sportcampus/HHS, Arend de Kloet
Door in de Sportcampus een 
'mobilitheek' te openen, een uitleen van 
mobiliteitshulpmiddelen om te ervaren of en 
hoe een hulpmiddel kan stimuleren tot meer 
bewegen en sporten, willen de Sportcampus en 
HHS bewegen stimuleren.
In samenwerking met de Haagse Hogeschool, 
de gemeente Den Haag en Livit wordt 
laagdrempelig uitproberen van hulpmiddelen 
mogelĳk gemaakt en deskundige begeleiding 
en advies gegeven. 

Beweeglint Zuiderpark
HHS BT en K-J Projects, Eline Lammens en  
Kees-jan van der Klooster
In het ontwerp van ‘Beweeglint Zuiderpark’ 
worden bestaande voorzieningen in het park, 
waaronder �tplaats, skatepark en speeltuin, 
aangepast voor mensen met een beperking. 
Deze voorzieningen worden met elkaar 
verbonden middels een ‘beweeglint’. Door de 
realisatie van een beweegparkje of een ‘lint’ 
met oefenobstakels van verschillende niveaus, 
wordt een omgeving gecreëerd, waarin ook 
mensen met een beperking worden uitgedaagd 
om te oefenen in een veilige omgeving. Voor 
verdere uitwerking en realisatie zetten ECBT, 
lectoraat Revalidatie en K-J Projects graag het 
prĳzengeld van de Onbeperkt070-prĳs in.
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Virtuele verkeerstrainingsgame
Sophia Revalidatiecentrum, Klaasjan van 
Haastrecht
De virtuele verkeertrainingsgame 'Blokje 
Om', met Virtual Reality-bril en een echt 
scootmobielstuur of stuurkast van een 
elektrische rolstoel, leert kinderen zich 
zelfstandig buitenshuis te verplaatsen. Ook 
leert het volwassenen een scootmobiel of 
elektrische rolstoel te gebruiken en onderzoekt 
het de verkeersveiligheid van patiënten.

Voorzieningen uitleen
Frank van der Peet
Een voorzieningen-uitleenpunt, zodat mensen 
met een fysieke beperking voorzieningen een 
tĳdje kunnen lenen tegen een laag bedrag. Zĳ 
kunnen dan iets eerst uitproberen voordat ze 
iets aanvragen of aanschaffen bĳ de WMO. 
Idee: richt bĳ Medipoint of Beenhakker een 
uitleenpunt voor voorzieningen in. 

Samen Sporten
Luisterrĳk/Samen Sporten, Myra Hillebrink
Samen Sporten is een project, waarbĳ jonge 
mensen met en zonder beperking samen 
trainen voor de Golden Ten Loop Delft. Vorig 
jaar deden 27 koppels mee. Het project heeft 
het plan om met een groep jongeren en hun 
maatjes mee te gaan doen aan een echte trail 
op de Veluwe of in Limburg en zelf een trail te 
organiseren, waarbĳ in estafettevorm een lange 
afstand gelopen gaat worden. 

Aangepaste openbare toiletten
Magdolna Fazekas
Meer aangepaste openbare toiletten in de 
stad. In gemeente Den Haag staat er wel één, 
maar deze is voor vrouwen en baby's. Mannen 
moeten altĳd wachten om naar het toilet te 
gaan. 

Meer bekendheid banen voor beperkten
Particibaan, Jaouad Khamkhami
Help Haagse jongeren (uit speciaal onderwĳs) 
met een beperking aan een baan. Particibaan 
creëert banen met een uitzicht op een vast 
contract voor de kandidaten. Door meer 
bekendheid kan het initiatief nog meer 
jongeren duurzaam aan een baan helpen en 
perspectief bieden.

TrashUre Hunt
TrashUre Hunt, Sjoerd Scheffer
TrashUre Hunt wil vier dagdelen speciaal voor 
mensen met een beperking een TrashUre 
Hunt organiseren. Van deze dagen wordt een 
compilatie�lm gemaakt, waarin niet alleen 
het opruimen van het afval, maar ook de 
dagelĳkse belemmeringen in de openbare 
ruimte voor mensen met een beperking worden 
benadrukt. Deze �lm kan bĳvoorbeeld gebruikt 
worden bĳ promotiecampagne Onbeperkt070 
2019. Partners: Kameleon / Biesieklette / 
Sea Life / Vereniging van Strandexploitanten 
Scheveningen / Muzee Scheveningen / 
Stadsdeel Scheveningen. 



17

Gele stoepranden of amsterdammertjes  
voor stoepafritten
Gerda van Olst
Door middel van gele stoepranden of 
‘amsterdammertjes’ op stoepafritten te 
plaatsen, kunnen mensen met rolstoel of 
scootmobiel makkelĳker van de stoep af om 
over te steken. Zeker bĳ So�a Revalidatie in 
Bouwlust en met zoveel scootmobiel-gebruikers 
in heel Den Haag, zou het prettig zĳn als er niet 
overal auto's op de afritten zouden parkeren.

(Elektrische) trein door Westduinen tussen 
Scheveningen en Hoek van Holland
Monica Tuĳnman
Laat een schone, elektrische trein tussen 
Scheveningen en Hoek van Holland rĳden over 
�etspadroute 182187. Met een verlaagde instap 
en/of oprĳplaat voor scootmobiels, rollators 
en rolstoelen, kunnen ook mensen met een 
beperking de mooie Westduinen bezichtigen. 
Maak het in de zomermaanden gratis voor 
mensen met een beperking en tegen betaling 
voor toeristen en dagjesmensen (bĳvoorbeeld in 
de avonduren na 17:00 uur). 

Rolstoelriskja bĳ Biesieklette
Henny Bakker Kemp
Bĳ de Biesieklette rolstoel�ets/-riksja's 
verhuren. Duwen is niet altĳd een optie voor 
mantelzorgers. Hiermee kunnen ook minder 
mobiele mensen en oudere mensen genieten 
van een wat langer tochtje in de buitenlucht.

Gebarentaal cursussen met buren
Edward Tie
Organiseer gebarentaalcursussen met 
wĳkbewoners of buren van dove inwoners. 

Zadelhoesjesactie 
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Film over doven, slechtzienden en CI-gebruikers
Edward Tie
Een �lm maken over doven, slechtzienden en 
implantaat-gebruikers. 

Uitjes en excursies met aangepaste touringcar
Fenomeen Bovenveen, Touringcarbedrĳf Van 
Heugten Tours en Beursvloer, Mw. M. Van 
Kesteren
Een bus die volledig is ingericht voor het 
vervoer van mensen met functiebeperkingen. 
A�ankelĳk van de verhoudingen van de 
hulpmiddelen is er ruimte voor minimaal 
dertien personen. Doel: meer inclusie, 
integratie, (burger-) participatie, buurtrecht 
(uitjes, excursies, enz.) en toegankelĳkheid voor 
mensen met een beperking, voor het beter of 
prettiger deelnemen aan de samenleving en 
een positieve beeldvorming. 

Invalidentoilet
Theater Laak, Sigrid de zwart
Irene Mos is een van de initiatiefnemers van 
de theatergroep voor senioren bĳ Laaktheater, 
bestaande uit vĳftien seniore wĳkbewoners 
met beperkingen (niet-mobiel, slecht geheugen 
etc.). Onder begeleiding van een professionele 
theatermaakster maken zĳ hun tweede 
voorstelling. De wens: een extra invalidentoilet 
dichter bĳ de theaterzaal. 

Mutesounds Festival
Stichting MuteSounds, Alan Bredenhorst
MuteSounds Festival is volledig toegankelĳk 
voor doven en slechthorenden. Op zaterdag 
20 oktober wordt De Pier in Scheveningen 
omgetoverd tot een zintuigenprikkelend 
festival. De programmering bestaat uit kunst 
& cultuur, taal & communicatie, muziek, sport 
& spel, een speciaal kinderprogramma, lopend 
entertainment en interactieve installaties.

Hellingbaan bĳ Watereus
Henny Bakker Kemp
Na het aanleggen van de nieuwe boulevard, 
moet er een behoorlĳk stuk worden omgelopen 
om bĳ strandpaviljoen De Waterreus te komen. 
Een hellingbaan kan ervoor zorgen dat deze plek 
met een rolstoel of rollator beter te bereiken is 
voor mensen met een beperking. 

Uitjes speciaal voor mensen met beperking
Narimane Zinbi
Veel attracties in pretparken zĳn niet geschikt 
voor mensen met een beperking. Organiseer 
speciale uitjes voor mensen met een beperking, 
zodat ook zĳ kunnen genieten van hun 
vakantie. 
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Stadsboerderĳen voor visueel beperkten
Haagse Stadsboerderĳen, Hans de Rĳk
Haagse Stadsboerderĳen verzorgt 
rondleidingen voor visueel beperkten op 
verschillende stadsboerderĳen op 13 maart 
(Schildershoeve), 26 april (Kakelhof) en 12 juni 
(Landzigt). 
Hiervoor zouden we graag een applicatie 
ontwikkeld zien worden die op eenvoudige 
wĳze de locaties voor visueel beperkten 
beter zichtbaar maakt. Gedurende het proces 
zal vanuit de stadsboerderĳen actief de 
publiciteit gezocht worden om zo een grotere 
betrokkenheid te creëren van omwonenden, 
doelgroep en bezoekers. 

MuteSounds School
125Procent, Renske van Luĳn
De docenten van MuteSounds@School 
geven les op Haagse scholen, locaties van 
jongerenwerk en op lokale festivals, om 
kinderen en jongeren kennis te laten maken 
met doven, slechthorenden en de dovencultuur. 
MuteSounds@School wordt onder andere 
ingezet voor trajecten op scholen, buurthuizen, 
festivals, lokale media en online.

Valentĳnsactie 
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