
Ondertekening Manifest Iedereen doet mee!

Gemeente Hoeksche Waard ondertekent woensdag 23 september aanstaande 

het Manifest Iedereen doet mee! Daarmee geeft de gemeente aan een 

inclusieve gemeente te willen zijn voor mensen met en zonder handicap, 

beperking of psychische kwetsbaarheid. Want iedereen telt mee in de 

Hoeksche Waard, ongeacht leeftijd, inkomen, culturele achtergrond of 

gender. We denken en doen vanuit gelijkwaardigheid, vanuit mogelijkheden en kansen. We zijn dan ook trots dat we 

de 49ste gemeente zijn die deelneemt aan dit landelijke VNG-initiatief en daarmee actief het VN-verdrag Handicap 

ondersteunt.  

Op deze heuglijke ondertekeningsdag start bovendien de 

estafette Iedereen doet mee! Daarbij nomineert het ene 

inclusieve initiatief het andere in onze gemeente op basis van 

vastgestelde criteria en zet het daarmee in de schijnwerpers. 

Zo willen we alle inclusieve initiatieven in de Hoeksche Waard 

uitlichten en worden naar verwachting ook andere Hoeksche 

Waarders geïnspireerd en geënthousiasmeerd om het goede 

voorbeeld te volgen. De genomineerde ontvangt het vignet 

Iedereen doet mee!

Inspirerend voorbeeld

Gemeente Hoeksche Waard trapt de estafette af en heeft 

buurthuis Me Mekaer (onderdeel van Zorgcoöperatie 

De Striensche) in Strijen genomineerd, omdat het een 

inspirerend voorbeeld is van gepassioneerde inwoners die 

hun krachten hebben gebundeld om deze buurthuis te 

starten, door en voor elkaar. Wat ons betreft de perfecte 

locatie om de ondertekening van het Manifest te laten 

plaatsvinden. 

Graag nodigen we u van harte uit om dit bijzondere 

moment samen met burgemeester Bram van Hemmen, 

mijn collega-wethouder Huibert Steen en de Minister van 

Gehandicaptenzaken Rick Brink bij te wonen. 

Uitnodiging

Vervolg

Woensdag 

23 september

van 10.00 tot 

11.30 uur



Ik zie uit naar deze mooie inclusieve mijlpaal. Graag hoop ik u volgende week te mogen begroeten. 

Met hartelijke groet,

Joanne Blaak-Van de Lagemaat

Wethouder gemeente Hoeksche Waard

Programma 
Ondertekening Manifest 
woensdag 23 september
10.00 uur Aanvang

10.30 uur  Ondertekening Manifest Iedereen doet mee!

11.30 uur  Afsluiting

Locatie
Huiskamer Me Mekaer

Kerkstraat 73

3291 AK Strijen

Parkeren kan op loopafstand bij nabijgelegen parkeerterrein 

hoek Nieuwstraat/Kerkstraat.

Coronamaatregelen

In het kader van het in acht nemen van de RIVM-regels 

omtrent COVID-19 is het maximum aantal genodigden 

beperkt tot 14.

Laat het ons weten als u verhinderd bent

Mocht u niet in de gelegenheid zijn hierbij aanwezig te 

zijn, wilt u dat ons dan voor 21 september laten weten? 

Daartoe kunt u contact opnemen met Princess Attia op 

telefoonnummer 06 - 83 19 10 95 en/of via mail 

princess.attia@gemeentehw.nl. Ook voor vragen kunt u 

bij haar terecht.


