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Iedereen doet mee! Dat is en blijft het streven in onze 

gemeente. Van brieven in begrijpelijke taal, toegankelijke 

gebouwen, goed begaanbare wegen voor mensen met 

een rolstoel, rollator of wandelwagen tot een website die 

ook voor mensen met een visuele beperking toeganke-

lijk en gebruiksvriendelijk is. Ook heeft elk dorp een DOP: 

DorpsOntwikkelingsProces, waarin ook gewerkt wordt 

aan sociale vormen van toegankelijkheid. We hebben op 

het gebied van toegankelijkheid al mooie stappen gezet, 

maar het is natuurlijk een doorgaand proces van verbete-

ring van dienstverlening en infrastructuur.

Samen met het Sociaal Inclusie Panel van de gemeente Stein hebben we 

ons er sterk voor gemaakt dat iedereen in onze gemeente mee kan doen. 

Of je nu jong of oud bent, een beperking hebt of niet. Mede dankzij de 

voortvarende inzet en motivatie van dit panel heeft de gemeente op 7 

oktober 2021 de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland in de 

wacht gesleept. 

We zijn enorm trots op deze blijk van waardering! Een volgende stap die 

wij in onze gemeente mochten nemen op het gebied van toegankelijk-

heid, is het maken van een toegankelijke recreatieve route. Deze route 

is de prijs die we als meest toegankelijke gemeente wonnen. Stein heeft 

zoveel moois te bieden. Daar moet iedereen, zonder uitzondering, van 

kunnen genieten!

Dát maakt 
Stein voor mij 
toegankelijk

Voor u ligt de Toegankelijk 

Recreatieve Route in de gemeente 

Stein, die wij samen met én 

dankzij de VNG realiseerden.
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Ideeën?
Tot slot een oproep. Heb je ideeën over hoe we onze 

gemeente nóg toegankelijker kunnen maken? Laat het 

ons weten via 046-4359393 of info@gemeentestein.nl, 

zodat de inclusie-agenda ook voor de toekomst goed 

gevuld blijft.

Hub Janssen  

Wethouder Sociaal Domein 

Uitleg om een QR-code te scannen:

1. Open de camera van uw telefoon.

2. Richt de camera van uw telefoon  

op de QR-code. 

3. Uw telefoon herkent de QR-code  

en geeft een melding (bovenin  

het scherm).

4. Tik op de melding om de link te 

openen die bij de QR-code hoort.

5. Er opent een aparte website,  

waar u een knop van het luister-

verhaal vindt. Klik hier op om  

deze te beluisteren. 

Meer lezen over  

de Toegankelijk  

Recreatieve Route?  

Scan de QR-code:
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Deze route voert langs vijf plekken in de gemeente Stein 

die voor iedereen toegankelijk zijn (of worden gemaakt): 

Stop 1: Steinerbos p. 10

Stop 2: Oud Stein p. 14

Stop 3: Maasband p. 18

Stop 4: Elsloo p. 21

Stop 5: Urmond p. 24

Op pad  
door Stein!
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Meer informatie over de aanvullende locaties vind je  

op pagina 26.

Naast de basisroute hebben we vijf aanvullende 

locaties toegevoegd, als goede voorbeelden van 

informatieve en sociale toegankelijkheid: 

Gemeentehuis Stein

Iedereen Kan Sporten 

Huis van de Toekomst

Bie Gerda

A

B

C

D



De gemeente Stein bestaat uit de dorpen Stein, Elsloo, 

Urmond en Berg aan de Maas. Daarnaast zijn er ver

schillende kleine kernen, zoals Meers, Catsop, Kleine 

Meers, Nattenhoven en Maasband. De Maas doorsnijdt 

het gebied, net als het Julianakanaal. Prachtige natuur 

en historische kernen wisselen elkaar af. 

Deze route voert langs vijf plekken in de gemeente Stein 

die voor iedereen toegankelijk zijn of worden gemaakt. We 

beginnen bij het gemeentehuis in de kern Stein, maar uiter-

aard kun je ook ervoor kiezen om op een van de andere stops 

te beginnen. Bij het maken van de route is uitgegaan van ver-

plaatsing per auto, fiets, handbike of scootmobiel. Lopend of 

met de rolstoel kan natuurlijk ook, maar bereid je dan voor 

op flinke afstanden. Bij elke stop op de route is aangegeven 

waarheen je kunt navigeren met je Google Maps of een andere 

routeplanner. En op de kaart in dit boekje is de route inge-

tekend. Daarop vind je trouwens ook extra voorbeelden van 

hoe de gemeente Stein werkt aan toegankelijkheid. 

Op tal van plekken kun je de route langs de vijf toegankelijke 

plekken onderbreken voor een hapje of een drankje. Elke plek 

heeft een eigen karakter en vaak zelfs een eigen, zeer lokaal 

dialect. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen: iedereen 

is overal welkom!  

De toegankelijke  
route van Stein
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Direct ten oosten van het gemeentehuis vind je 

het zwembad, dat voor iedereen toegankelijk 

is gemaakt. Het bevat een lift, om ook vanuit 

een rolstoel gebruik te kunnen maken van het 

zwembad. Dit is ook een van de entrees van het 

Steinerbos, de eerste stop op de tour. 

Navigeer naar: Steinerbos Belevenispark, of naar Brasserie  

Steinerbos. Je kunt vanuit beide punten beginnen.

Steinerbos
Het Steinerbos heeft een rijke geschiedenis. Ooit behoorde het tot het 

jachtgebied van kasteel Stein. In 1938 werd het samen met de andere 

kasteelgoederen aangekocht door de Staatsmijnen. Het westelijk mijn-

gebied in Zuid-Limburg bloeide in die jaren op en bood werk aan dui-

zenden mensen. De mijnen trokken veel nieuwe bewoners aan. De aan-

koop had als doel om het natuurschoon rondom Stein te behouden en 

toegankelijk te maken. Daarmee wilde de gemeente Stein het aantrekke-

lijk maken om er te komen wonen. 

Vernieuwing na de oorlog
Na de oorlog volgde uitbreiding van dit ontspanningsoord. De inrichting 

bleef gelijk: een bos rond een open zone met recreatievoorzieningen. De 

vijver, de boswachterswoning (nu de brasserie) en de houten woningen 

bleven staan, de recreatievoorzieningen werden verbeterd of vernieuwd. 

Er verrezen grote picknickweiden waarop kinderen konden voetballen 

en het hertenkamp werd uitgebreid met andere dieren. De toegang was 

gratis voor de mijnwerkers, hun gezinnen en gepensioneerden, terwijl 

andere gebruikers moesten betalen. 

Stop 1
Het Steinerbos
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Toegankelijkheid
Het Steinerbos is fysiek toegankelijk voor iedereen. Daarbij 

is er met aandacht gekeken naar de inrichting, zodat ook 

mensen in een rolstoel of bijvoorbeeld met een scootmobiel 

kunnen genieten van het gebied. Dat begint al met de ligging 

dichtbij de toegangswegen. Daarnaast is de parkeerplaats 

ruim opgezet, zodat ook busjes er makkelijk terecht kunnen. 

Bordjes geven aan welke paden goed begaanbaar zijn met 

een rolstoel of scootmobiel. Dat geldt in ieder geval voor alle 

paden die leiden naar de recreatie- en horecamogelijkheden. 

De route is aangegeven middels bewegwijzering, waarop een 

duidelijk onderscheid gemaakt is tussen een route voor rol-

stoelgebruikers of scootmobiel gebruikers. De route voor de 

scootmobielgebruikers is langer van afstand en gaat ook een 

stuk door het bos. Tevens is er op deze route een blinden-

geleidenlijn, zodat oversteken veiliger verloopt voor mensen 

met een visuele beperking. 

Nog twee tips:

1. Ga voor koffie of lunch naar de brasserie. Deze is geheel  

toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

2. Ga ook een keer naar Museum van de Grafcultuur. Dit 

museum is volledig rolstoeltoegankelijk en hier is veel 

informatie te vinden over de geschiedenis van Stein. 

“De gemeente Stein ligt zo mooi in het hartje van de 

Maasvallei. Het is voor velen goed recreëren en wonen  

en het wordt stap voor stap toegankelijker voor ieder

een. Er is zoveel te ontdekken en te beleven qua 

natuur en cultuur. Stein moet je gewoon zien!”

Irma Janssen, lid van het Sociaal Inclusie Panel
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Dit verhaal 

beluisteren? 

Scan de 

QR-code:



Vanuit het Steinerbos gaan we langs het 

gezellige centrum de heuvel af, naar de 

tweede stop: het kasteel en brouwerij  

De Fontein in Oud Stein. Vlak naast het 

Julianakanaal vind je de prachtige kasteel

ruïne en ernaast brouwerij De Fontein. 

Navigeer naar: Brouwerij De Fontein.

Stop 2
Oud Stein
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Het kasteel
Het kasteel is een complex met een gracht eromheen. Het 

bestaat uit een ruïne van de oude hoofdburcht en de lagerge-

legen voorburcht met toegangspoort. In de westvleugel is het 

koetshuis en in de oostvleugel een Franse villa. Het complex 

wordt particulier bewoond. De kasteelruïne is op afspraak te 

bezoeken. Links van de toegang staat een gedenkzuil ter her-

innering aan de paters en zusters die lange tijd het kasteel 

hebben bewoond. Boven de toegangspoort zie je een wind-

vaan en boven de ingang een gevelsteen met het wapen van 

het geslacht De Merode. Zij waren in de late middeleeuwen 

de bezitters van de Heerlijkheid Stein. De gevelsteen en wind-

vaan dateren van rond 1730. 

De historische panden van  
brouwerij De Fontein
De historische panden van brouwerij De Fontein hoorden van 

oudsher bij de bezittingen van de bewoners van Kasteel Stein. 

De brouwerij is bij de verbouwing toegankelijk gemaakt voor 

mensen in een rolstoel. Zo is er in de flauwe helling naar de 

weg geen trap gemaakt en zijn zowel het terras als het res-

taurant drempelvrij. Een mooi voorbeeld van echt iedereen 

welkom heten.  

Nog drie tips:

1. Brouwerij De Fontein is toegankelijk om pauze te nemen 

tussen de routes door. Ook kun je een ommetje maken 

om het kasteel en de ruïne om de historie waaruit Stein is 

ontstaan te aanschouwen. Scan de QR-code op het bord 

bij de ruïne voor meer informatie.

2. De kasteeltuin is ook goed toegankelijk wanneer je vanaf 

het kanaal het park inkomt. 

3. Bezoek ook het kloosterkerkhof dat op slechts 400 

meter gelegen is van brouwerij De Fontein. Scan ook hier 

de QR-code voor meer informatie.



“Omdat in Stein iedereen meetelt, blijven  

we samen met de gemeente eraan werken  

om inclusie nog veel beter te maken.” 

Else de Bont, lid van het Sociaal Inclusie Panel 
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Dit verhaal 

beluisteren? 

Scan de 

QR-code:



Dit verhaal 

beluisteren? 

Scan de 

QR-code:



Vanaf het kasteel en de brouwerij 

beklimmen we opnieuw de heuvel, om de 

brug over het Julianakanaal te bereiken. 

Daar steken we over naar het oude dorpje 

Maasband (in dialect: Maasbendj). 

Navigeer naar Parkeerplaats Maasbanderkerkweg. Op 

de parkeer plaats staat een bord met meer informatie 

over de Maasband. 

Stop 3
Maasband

Maasband bestaat uit slechts drie 

straten, met ongeveer 140 inwoners. 

De Maasband betekent Maasbeemd 

en die naam heeft betrekking op een 

eiland in de Maas. Het komt al voor 

op kaarten uit 1780. Het dorpje is 

omgeven door boomgaarden, zoge-

noemde bongerds, die de bebou-

wing verhullen achter een groene 
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band. Deze groene omlijsting van hoogstamboomgaarden en hagen herbergt vele 

planten en dieren. Zeker in combinatie met de aanwezige akkers, oude dijken en 

houtige elementen als knotbomen, struwelen en populierenbosjes. Van geelgors tot 

putter, van maarts viooltje tot duifkruid, van haas tot marter en van vleermuis tot 

das: je treft ze hier aan.

Eiland bij hoge waterstand
Maasband ligt pal aan de rivier. Er is hier geen mogelijkheid om de Maas meer ruimte 

te geven. Daarom wordt er aan de oostzijde van het dorp een extra geul gegraven 

om rivierwater te kunnen afvoeren, als dat bij een hoge waterstand nodig is. Vanaf 

het najaar van 2022 komt Maasband op een eiland te liggen en wordt de nieuwe 

brug de enige verbinding met het vasteland. 

Band met België
Van oudsher was de Maasband gericht op de dorpen aan de Belgische overkant 

van de Maas. Deze verbinding kun je vandaag de dag nog zien aan de blootgelegde 

veertrap. Vanuit het Nederlandse achterland was het juist niet zo goed toegankelijk. 

Dat is inmiddels omgekeerd, mede dankzij nieuwe bestrating die Maasband goed 

toegankelijk maakt voor rolstoelgebruikers. 

Nog een tip:

Beleef de Grensmaas vanuit een bijzonder perspectief aan het water, 

waar je kunt kijken naar België. Je hebt hier een spectaculair uitzicht op 

de rivier en zicht op allerlei soorten (trek)vogels. En drink een kopje koffie 

bij ‘Ut Bakkes Maasbendj‘. Deze plek is voor iedereen toegankelijk. 

“Dit maakt Stein en vooral Meers voor mij een 

hele fijne gemeente om te wonen. Met mijn 

scootmobiel en de honden maak ik elke dag 

gebruik van de fijne wegen en fietspaden van 

de Maasvallei. Steeds ontdek ik mooie plekken 

en historische pareltjes. Ik heb nog altijd het 

gevoel dat ik hier op vakantie ben.” 

John Dreuning, lid van het Sociaal Inclusie Panel
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Vanuit Maasband gaan we via 

Kleine Meers over een smalle 

strook land tussen het Juliana

kanaal en de Maas naar Elsloo 

(in dialect: Aelse).

Navigeer naar: Parkeren Terhagen.

Stop 4
Elsloo

21
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Dit verhaal 

beluisteren? 

Scan de 

QR-code:



Elsloo is het ‘oudste boerendorp van Nederland’. Hier zijn vondsten gedaan 

van 5000 voor Christus. Die tonen aan dat de Bandkeramiekers, Europa’s 

eerste boeren, zich hier hadden gevestigd. In het Historiehuis van de Maas-

vallei, voorheen bekend als Streekmuseum Elsloo, leer je alles hierover.

Terug in de tijd
In het Historiehuis van de Maasvallei kun je je verdiepen in hoe de bewoners 

van de Maasvallei van 1650 tot 1950 leefden, woonden en werkten. Het His-

toriehuis ligt in een voormalige schippersbeurs, een gebouw in Maaslandse 

stijl uit het begin van de 17e eeuw. Ook zijn twee naastgelegen karakteristieke 

huisjes ingericht zoals ze in vorige eeuwen werden bewoond. In één ervan is 

een nostalgische dorpswinkel nagebouwd. 

Kasteel met prachtig park
Er staat nog steeds een sprookjesachtig kasteel met een begroeide kasteel-

toren en een oude watermolen. Dit kasteelcomplex ligt in een schitterend, 

mooi aangelegd en goed onderhouden kasteelpark met een prachtzicht op 

de rivier. Daarnaast is er de Sint Augustinuskerk met diverse bezienswaardig-

heden, zoals het ‘houten krijs van Catsop’ uit de dertiende eeuw en een ‘Sint 

Anne te Drieën’ van de Meester van Elsloo uit de zestiende eeuw.

Toegankelijkheid
Het is niet voor niets dat de ANWB Elsloo in 2020 aanwees als één van de vijf 

mooiste dorpen van Nederland. Er wordt hard gewerkt aan de toegankelijkheid, 

zodat iedereen hiervan kan genieten. Bij het kasteel komen parkeerplaatsen 

die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Ook wordt de toegang tot het 

park aangepast, zodat ook mensen die een rolstoel of scootmobiel gebruiken, 

toegang krijgen tot het park. Het Historiehuis is gerenoveerd. Daarbij is alles, 

behalve het oude historische gedeelte, rolstoeltoegankelijk gemaakt. Bij de 

Sint Augustinuskerk geeft een bordje bij de ingang met een QR-code toegang 

tot een 360 graden tour van de kerk. Dat is een uitkomst voor mensen voor 

wie de trap een obstakel is én voor iedereen die langskomt op een dag dat de 

kerk niet open is. 

“De gemeente Stein is voor mij de plek waar 

men bereid is goed te luisteren naar ervarings

deskundigen en daar ook echt iets mee doet.” 

Jo Janssen, lid van het Sociaal Inclusie Panel 23



We volgen het Julianakanaal naar het 
noorden om uit te komen bij het verrassende 
dorp Urmond (in dialect: Wermend).

Navigeer naar: Oude Martinus Kerk.

Oud Urmond
Vooral het historische deel, westelijk van het kanaal, is erg 

idyllisch. Hier trekt de terpkerk uit de veertiende eeuw de 

aandacht. Deze is ommuurd en staat op een flinke verhoging. 

Vlakbij en nog een stuk hoger torent de witte protestantse 

kerk boven het dorp uit. Deze kerk heeft een eigen kerkhof.

Tussen de beide kerken liggen historische woonhuizen. Die 

vormen samen het beschermd dorpsgezicht. Ook het Schip-

pershuis uit 1612 dat naast de terpkerk ligt, hoort hierbij. 

Modern Urmond
Aan de andere kant van het kanaal ligt het moderne gedeelte, 

een dorpskern met alles erop en eraan. Hier vind je een kapel 

gewijd aan de achttiende-eeuwse Bokkenrijders, een van de 

roversbendes die deze streek onveilig maakten. Daarnaast 

staat hier één van de oudste windmolens van Nederland, de 

Standerdmolen.

Aan de gevel van de protestantse kerk hangt een bord met 

uitleg over de kerk en een QR-code waarbij je 360 graden 

in de kerk kunt binnenkijken zonder naar binnen te hoeven 

gaan. Ook is er via een QR-code een interview met de koster 

beschikbaar. 

Stop 5:
Urmond
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Vanaf Urmond is het een kort ritje terug naar het 

beginpunt, bij het gemeentehuis van Stein. Die route 

is gerenoveerd. Daarbij heeft het Sociaal Inclusie 

Panel meegekeken en is er bij de bewegwijzering 

aandacht geweest voor de zichtlijnen voor rolstoel-

gebruikers, zodat zij veilig kunnen oversteken. 

“Als je als team de schouders eronder zet, dan 

bereik je resultaten. Zo gaan we in de toekomst 

blijven samenwerken, om Stein nog toegankelijker 

te maken.” 

Chritiën Lienaerts, lid van het Sociaal Inclusie Panel
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Omdat informatieve en sociale toegankelijkheid net zo belangrijk 

zijn, vind je daarvan ook een aantal voorbeelden op de route:

A. Toegankelijke servicepunten 
De gemeente Stein heeft 13 servicepunten voor communicatie en dienstverlening, verspreid 

door de hele gemeente, zodat iedereen geholpen kan worden. Daar kun je de gemeentegids, 

het maandelijks gemeenteblad De Maaskentjer en verschillende informatiefolders afhalen. 

Wel zo prettig als je niet zo handig bent met de computer. Ook is er op de servicepunten een 

toegankelijk openbaar toilet. O.a. Gemeentehuis Stein, Stad houderslaan 200, Stein

B. Iedereen Kan Sporten 
Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten. Ook als je in een rolstoel zit, blind bent, 

of om een andere reden wat extra ondersteuning kunt gebruiken. Daarom werkt de gemeente 

Stein samen met Ecsplore, die (sport)activiteiten aanbiedt voor jong en oud, met extra aan-

dacht voor mensen met een beperking. Zoals bij de handboogvereniging, voetbalverenigingen 

of in het zwembad. Op basis van maatwerk wordt gekeken naar een passende vereniging. O.a. 

bij HBS De Rozenjagers, Kinskystraat 7, Stein; RKSV De Ster, Heisteeg 98, Stein

C. Huis van de Toekomst
Duurzaamheid is voor iedereen belangrijk en vaak voor kwetsbare mensen nog het meest. Bij 

het Huis van de Toekomst kun je informatie krijgen over hoe je je huis energiezuinig kunt maken, 

zoals door isolatiematerialen of een warmtepomp te plaatsen. Maar je kunt er ook leren hoe je 

je huis kunt aanpassen, zodat je er lang kunt blijven wonen. Zo kan het zijn dat je een traplift 

nodig hebt of graag hulpbeugels in de badkamer wilt. Crostolostraat 10, Stein

D. Bie Gerda 
Bie Gerda is een van de dorpsdagvoorzieningen in de gemeente Stein, gelegen in het dorpje 

Meers. Het is een voorziening binnen het DorpsOntwikkelingsProces (DOP): een centrale en 

toegankelijke plek waar oude en jonge mensen terecht kunnen met een hulpvraag. Van bloem-

schikken tot kaarten, en van iPad cursussen tot praatavonden voor mensen met dementie en 

hun mantelzorgers. Het is er voor en door de mensen van Meers, maar iedereen uit de gemeente 

Stein en omstreken is welkom om mee te doen. Kloosterstraat 19A, Elsloo

Aanvullende 
locaties

26



In 2021 organiseerde de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) de verkiezing Meest Toeganke

lijke Gemeente van Nederland. Alle gemeenten in 

Nederland deden mee. Na vele duizenden stemmen 

in twee publieksrondes en een grondige beoordeling 

door een vakjury kwam Stein als winnaar uit de bus.

 

De gemeente werd geroemd om haar Sociale Inclusie Agenda. Daarin is het beleid 

op een duidelijke en toegankelijke manier opgeschreven. De gemeente vertaalt de 

ambities ook naar daden: op alle domeinen is men bezig met de realisatie van toe-

gankelijkheid. Zo wordt in het Inclusief Onderwijs project gewerkt aan de fysieke 

toegankelijkheid van de scholen én gaat er veel aandacht uit naar de sociale en infor-

matieve toegankelijkheid. Een ander voorbeeld van innovatie in Stein is de aanpak 

van deelbaar vervoer. 

Stein is de meest 
toegankelijke gemeente 
in Nederland van 2021
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Volgens het motto ‘niets over ons, zonder ons’, doet de gemeente dit alles in nauwe 

samenwerking met ervaringsdeskundigen, organisaties en werkgevers binnen de 

gemeente. Stein is zo een mooi voorbeeld van een gemeente die laat zien dat het 

benutten van de brede kennis en ervaringsdeskundigheid van inwoners leidt tot 

tastbare resultaten waar mensen iets aan hebben. De prijs was een mooie trofee en 

deze route langs vijf toegankelijke plekken in de gemeente.

Waarom deze verkiezing?
In Nederland wonen ruim 17 miljoen mensen. Allemaal mogen ze mee-

doen. Maar kúnnen ze ook altijd meedoen? Voor ruim 4 miljoen mensen 

met een beperking is dat nog wel eens lastig. Het gaat om mensen met 

allerlei soorten beperkingen: lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke 

beperkingen, psychische kwetsbaarheden en chronische ziekten. Zij 

merken dat veel plaatsen in Nederland niet zijn ingericht op mensen die 

bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten, of autisme hebben. 

Daardoor kunnen zij niet altijd gebruik maken van plekken en voorzie-

ningen, die wel gewoon toegankelijk zijn voor mensen zonder een beper-

king. Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat dit voor iedereen gewoon 

wordt, zodat ook mensen met een beperking zonder obstakels kunnen 

werken, winkelen, sporten en naar school gaan. Een toegankelijke 

gemeente is voor iedereen fijn!

 
Wat is toegankelijkheid?
Er zijn drie verschillende vormen van toegankelijkheid: fysieke, informa-

tieve en sociale toegankelijkheid. Fysieke toegankelijkheid gaat over toe-

gang tot de echte wereld. Dus de mogelijkheid om zonder obstakels bij-

voorbeeld een gebouw binnen te komen. Informatieve toegankelijkheid 

gaat om toegang tot informatie, waaronder digitale informatie. Denk aan 

begrijpelijke teksten op een website of teksten die voorgelezen worden. 

Sociale toegankelijkheid is minder zichtbaar, maar wel heel belangrijk. 

Het gaat erom dat mensen met een beperking niet alleen mee kunnen 

doen, maar ook mee mogen doen en zich welkom voelen.

De drie verschillende vormen van toegankelijkheid horen bij elkaar. Alleen 

als in de maatschappij alle drie de vormen van worden toegankelijkheid 

toegepast, kan echt iedereen meedoen. 



Het 
Superteam

Onderdeel van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente 

van Nederland was het Superteam. Dit werd gevormd door 

Deborah Cameron, Eva Eikhout, Mari Sanders, Nik van  

Hoogstraten, Wirin Jewlal en Zjos Dekker. We stellen ze op  

de volgende pagina's kort aan je voor. 
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Het Superteam

De leden van het Superteam zijn makers: de een kan goed regis

seren, de ander kan goed organiseren, weer een ander kan heel 

goed interviewen. Samen brachten ze de verkiezing in beeld met 

video’s, artikelen en berichten op sociale media. 

Ze hebben allemaal een beperking, dus weten ze als ervarings

deskundigen waarom toegankelijkheid zo belangrijk is. Daarbij 

gaat het ze om de fysieke omgeving én online toegankelijkheid, de 

mogelijkheden om actief deel te nemen aan alle vormen van het 

maatschappelijk leven en alles wat er verder komt kijken bij toe

gankelijkheid. 

Het Superteam bezocht uiteraard ook Stein en voelde zich er zeer 

welkom. Ze namen meteen de kans om de toegankelijkheid van 

het zwembad te testen en ervan te profiteren. Scan de QRcode 

om het filmpje van hun bezoek te bekijken. 

 
Deborah Cameron
Deborah komt tijd tekort. Ze maakt program-

ma’s, host, schrijft, coacht, helpt jongeren met 

talenten ontwikkelen, geeft les en is ook nog 

moeder. De overeenkomst tussen alles is dat 

ze altijd verhalen vertelt, die vaak niet gehoord 

worden. “Mee kunnen doen aan de maat-

schappij is belangrijk, pas dan voel je je mens. 

Mensen met een beperking doen ertoe!”

Eva Eikhout
Eva is presentatrice en programmamaker bij 

BNNVARA. Voor haar is het belangrijkste dat er 

aan mensen met een beperking wordt gedacht. 

Als er een rijplaat voor de deur van een kroeg 

ligt, voelt ze zich al welkom. “Het is een kleine 

moeite om een omgeving toegankelijker te 

maken, maar de impact die je maakt is zo groot!”



Wirin Jewlal
Wirin heeft al twee boeken geschreven en werkt 

met veel plezier op de boekenafdeling van 

Kringloopwinkel Maggerzijn in Den Haag. Hij 

droomt ervan om een beroemde schrijver te 

worden in Nederland, maar het belangrijkste 

vindt hij om gewoon als mens gezien te worden.

Mari Sanders
Mari is als regisseur altijd bezig met de zoek-

tocht naar hoe de samenleving omgaat met 

mensen met een beperking. Zo heeft hij veel 

werk gemaakt over toegankelijkheid, omdat het 

zoveel zegt over de wereld waarin we leven. “Een 

toegankelijke wereld is een mooiere wereld!”

Zjos Dekker
Zjos Dekker droomt niet alleen van een wand vol 

petten en zonnebrillen, die ze draagt om minder 

prikkels te krijgen. Ook droomt ze van wat meer 

mentale stabiliteit en een werkleven zonder hulp 

van het UWV. “De overheid en werkgevers moeten 

namelijk de waarde gaan inzien van werknemers 

met een beperking. Het levert zoveel op!’’

 
Nik van Hoogstraten

Nik is een ondernemende presentator. Hij vindt 

het belangrijk dat mensen met een beperking meer 

kansen krijgen op de arbeidsmarkt en vraagt daar op 

verschillende manieren aandacht voor: via zijn werk 

bij de overheid en een mediaoffensief dat hij heeft 

opgezet. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet, is 

het motto in het leven en het werk van Nik.



Tot slot

John Baggen, Bram Lemmens,  

Rachel Swelsen en Linda Wenmaekers

Wieger Windhorst 

Joeri Woudstra

Eva Eikhout

Kim Lewis

VNG - Iedereen doet mee! 

Campagnebureau BKB 

Stichting Captain Hoek 

Gemeente Stein

Sociaal Inclusie Panel Stein

gemeentestein.nl/toegankelijke-route
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