
 

Zorgeloos op vakantie 
In het Rijk van Nijmegen 

  

Nieuwsbrief 1, juli 2019 
  

 

Dit is een nieuwsbrief van het project Zorgeloos op Vakantie. Het project waarin overheid, 

ondernemers en organisaties samen werken aan een betere toegankelijkheid van 

recreatieve en toeristische voorzieningen in het Rijk van Nijmegen. We delen graag de 

laatste nieuwtjes en activiteiten die er aan komen. 

  

 

 

Website live 

 

De website https://www.visitnijmegen.com/zorgeloos-op-vakantie vullen we zo 

langzaamaan met toegankelijke uitjes en overnachtingsadressen. Hiermee helpen we onze 

gasten die minder mobiel zijn of een zorgbehoefte hebben aan informatie waar zij terecht 

kunnen. Op de inspirerende website verleiden we een bezoek te brengen aan het Rijk van 

Nijmegen. 

 

https://www.visitnijmegen.com/zorgeloos-op-vakantie


 

 

 

 

Hoe toegankelijk is mijn bedrijf? 

 

Kunnen mensen in een rolstoel of met een rollator makkelijk mijn bedrijf in- en uitrijden? Is 

er een toegankelijk toilet? Zijn de deuren breed genoeg?  Voor mensen die niet of minder 

goed ter been zijn, is het soms best lastig om ergens te komen. De organisatie 

Ongehinderd helpt om inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van jouw bedrijf.  

  

Zo kwam de keurmeester langs bij Herberg ’t Zwaantje. Een aantal positieve punten uit de 

test: 

 er zijn stoelen met armleuningen, prettig als je moeite hebt met opstaan; 

 de tafels zijn ‘onderrijdbaar’ met een rolstoel; 

 er is een lift; 

 er is een laadpunt voor elektrische fietsen en daarmee voor de scootmobiel; 

 er zijn ruime invalidenparkeerplaatsen; 

 de deuren zijn niet te zwaar om open te trekken (vanuit de rolstoel); 

 er is een ruim invalidentoilet. 

Tips voor verbetering deelt Ongehinderd met de ondernemer. De bevindingen komen met 

foto’s in de app Ongehinderd. Zo kunnen gasten zich goed oriënteren op het bezoek. 

  

Gemeente Berg en Dal geeft twintig toeristische ondernemers subsidie op het uitvoeren 

van een Toegankelijkheidstoets. De eerste bedrijven zijn al getest, maar er is nog (beperkt) 

ruimte. Aanmelden kan via de link: www.bergendal.nl/ongehinderd. Meedoen kan uiteraard 

ook als je onderneming niet in de gemeente Berg en Dal ligt. Maar dan geldt de 

subsidiemogelijkheid niet. 

http://www.bergendal.nl/ongehinderd


 

  

 

Rollend de paden over 

 

Dit voorjaar zijn er twee toegankelijke routes gerealiseerd in het Rijk van 

Nijmegen:familiepad Heumensoord en familiepad Duivelsberg. 

  

In het project Zorgeloos op Vakantie werken we de komende tijd aan nog meer van zulke 

rondjes. Zo kunnen ook inwoners en toeristen die minder mobiel zijn, genieten van onze 

mooie natuur. Heb je ook een idee voor een toegankelijk rondje, laat het dan weten! We 

koppelen de rondjes aan horeca en parkeren voor een optimale zorgeloze beleving. 

 

Week van de Toegankelijkheid:  7 - 13 oktober 2019 

 

Er zijn ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders met een beperking. Op dit moment blijft 30% van 

deze mensen thuis omdat zij niet weten waar zij terecht kunnen. Leuke, toegankelijke 

vrijetijdslocaties zijn niet (goed) vindbaar. Ook zijn vrijetijdslocaties vaak nog niet geschikt 

voor deze groep. Het doel van de Week van de Toegankelijkheid is om toegankelijkheid 

positief onder de aandacht te brengen. Ook dit jaar doen we in het Rijk van Nijmegen weer 

mee! 

 

Het thema dit jaar is toegankelijkheid van natuurgebieden en musea. Mooi passend voor 

onze regio toch? 

  

 

https://www.visitnijmegen.com/routes/2108216659/familiepad-heumensoord


 

Alvast voor in de agenda: 

 Dinsdagochtend 8 oktober: Training gastvrijheid en handicap. Hoe ga je om met 

gasten met een zorgbehoefte? Wat kan je (extra) doen? Deze training is exclusief 

voor deelnemers aan de Toegankelijkheidstoets. 

 Woensdag 9 oktober: Landelijke testdag. Met zoveel mogelijk mensen gaan we zelf 

op pad om locaties te toetsen. Wie doet er mee? Welke locatie zou jij onder de loep 

willen nemen? Stuur een mailtje naar s.uenk@bergendal.nl 

 Donderdagmiddag 10 oktober: Kennisevent ‘toegankelijkheid in de praktijk’. Met 

ervaringsdeskundigen en ondernemers aan het woord en praktische oplossingen in 

beeld. 

 Zaterdag 12 oktober: Testen van speelplekken. 

 

 

  

Heuvelrijk krijgt keurmerk Toegankelijkheid 

 

Wethouder Sylvia Fleuren reikte vrijdag 22 maart het Nederlands Keurmerk voor 

Toegankelijkheid uit aan groepsaccommodatie/ hotel Heuvelrijk in Groesbeek. Heuvelrijk 

liet eerder een Toegankelijkheidstoets uitvoeren. 

  

Rosanne Belgers: 

“Wij richten ons mede op mensen met een zorgbehoefte. Wij hebben veel geleerd van de 

scan. Zo hebben we pedaalemmers vervangen door exemplaren met een drukknop. De 

traptreden buiten bij de entree zijn nu beter zichtbaar door witte markering. En we hebben 

antislipmatten aangeschaft voor op de badkamers. Kleine investeringen, met veel gemak 

voor onze gasten”. 

mailto:s.uenk@bergendal.nl?subject=Landelijke%20testdag


 

Nu de verbeteringen zijn doorgevoerd, wordt Heuvelrijk beloond met het Nederlands 

Keurmerk voor Toegankelijkheid. 

 

 

Starters in zorg & toerisme opgelet! 

 

Zorg en toerisme is één van de kansrijke economische sectoren in de regio. Op het 

Startersevent op 25 juni in het Wijnbouwcentrum in Groesbeek stond Zorg en Innovatie en 

Toerisme dan ook centraal tijdens één van de workshops. Erg inspirerend! 

  

Gemeente Berg en Dal wil starters een steuntje in de rug geven bij het opzetten of 

doorontwikkelen van hun onderneming. Ben je ook startende ondernemer? Of start je met 

een nieuw product? Met jouw goede plan maak je kans op een bijdrage van € 5.000. Kijk 

op www.bergendal.nl/slimmestarters voor meer informatie en de voorwaarden. 

 

  

 

Colofon 

Het project Zorgeloos op Vakantie is één van de projecten van RvN@. https://rvnhub.nl/ 

 

 

Wethouder Sylvia Fleuren van Gemeente Berg en Dal is bestuurlijk trekker van het project. Sylvie Uenk is 

projectleider Zorgeloos op Vakantie. 

  

 

Copyright gemeente Berg en Dal. Ons e-mailadres is: s.uenk@bergendal.nl 

 

 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven of omdat je betrokken bent bij het 

project Zorgeloos op Vakantie. 

 

Opgeven of afmelden voor de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar s.uenk@bergendal.nl 

 

 

  

http://www.bergendal.nl/slimmestarters
https://rvnhub.nl/
mailto:s.uenk@bergendal.nl
mailto:s.uenk@bergendal.nl?subject=Inschrijven%20voor%20nieuwsbrief%20Zorgeloos%20op%20vakantie
https://rvnhub.nl/


 


