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Zorgeloos op vakantie 

In het Rijk van Nijmegen 

   

Nieuwsbrief 4, Week van de Toegankelijkheid 5 t/m 9 oktober 
    

 

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

ondernemers en andere 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. Heeft u ideeën of suggesties? Neem contact op via 

zorgeloos@bergendal.nl.  

 

  

 

Week van de Toegankelijkheid 5 tot en met 9 oktober  

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Week van de Toegankelijkheid. Uiteraard is het 

deze keer door de corona-maatregelen anders dan afgelopen 2 jaar. Hierdoor wordt het 

wel nog makkelijker om mee te doen. U kunt dit jaar uw favoriete toegankelijke 

vrijetijdslocatie vóór 29 september aanmelden bij community@ongehinderd.nl.  

De locatie in onze gemeente met de meeste aanmeldingen krijgt in de Week van de 

Toegankelijkheid een bezoek van een keurmeester van Ongehinderd. De keurmeester 

brengt alle toegankelijke pluspunten van het bedrijf in kaart, zoals een invalidentoilet of 

een drempelvrije route. Vervolgens wordt het bedrijf toegevoegd aan de Ongehinderd 
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app. Via deze app kan iedereen eenvoudig de toegankelijkheid van locaties vinden. Zo 

zorgen we er voor dat mensen met een beperking in onze gemeente makkelijk een uitje 

kunnen plannen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Berg en Dal. 

 

  

 

 

Toegankelijk ommetje Millingen 'Wandelen van pol naar pol' 

 

Er is weer een nieuwe rolstoel-toegankelijke wandelroute, dit keer in het mooie Millingen 

aan de Rijn. Het nieuwe ommetje heeft een kortere variant die ook voor rolstoelgebruikers 

toegankelijk is. Dit is niet alleen goed nieuws voor mensen met een rolstoel, maar ook voor 

gezinnen met een kinderwagen bijvoorbeeld. Op de websites van Zorgeloos op Vakantie 

en Visit Nijmegen kunt u de routefolder downloaden met daarin allerlei leuke 

wetenswaardigheden over heden en verleden van dit unieke Rijndorp. 

 

 

 

'Nieuwe' projectleider Tessa Groenen 

 

"Zo’n anderhalf jaar geleden droeg ik het projectleider-stokje over aan Sylvie Uenk. Nu ben 

ik weer terug op dit project. Ik kijk er naar uit verder samen te werken aan het verbeteren 

van de toegankelijkheid en het zichtbaarder maken van wat er al is. De coronacrisis heeft 

een enorme impact op iedereen. Ik leef mee met iedereen die hier onder te lijden heeft en 

ben ook blij te zien dat er veel creativiteit en nieuwe samenwerking ontstaat bij 

ondernemers om toch bezoekers en inwoners gastvrij te ontvangen. Neem gerust contact 

met me op voor vragen en ideeën!" 
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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. Tessa 

Groenen is projectleider Zorgeloos op Vakantie.   

  

 

Copyright gemeente Berg en Dal 

Ons e-mailadres is: zorgeloos@bergendal.nl 

 

 

 

 

Opgeven voor de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar zorgeloos@bergendal.nl 
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