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Datum  : 18 oktober 2019 
Betreft  : Ongevraagd advies inzake stoppen met de gemeentegids 
Bijlage : - 
 
 
 
Geacht College, 
 
In de gemeentepublicatie van 21 augustus 2019 in De Mooi Bernheze Krant maakt u melding 
van  “Inzenden van foto's voor de laatste Gemeentegids  in december 2019” . 
 
Deze melding, die stoppen met de gemeentegids als consequentie heeft, zorgt ervoor dat 
een grote groep inwoners wordt buitengesloten van de uitvoerige informatie over allerlei 
sociale- en maatschappelijke zaken in de Gemeente Bernheze. 
 
Juist nu binnen de gemeente sterk wordt ingezet op integrale toegang moet men goed 
nadenken over afschaffing van een dergelijk medium. 
Het eerste uitgangspunt van de nota Integrale Toegang is namelijk: 
Een toegang die goed vindbaar is voor inwoners en gemakkelijk bereikbaar, zowel fysiek, 
telefonisch als digitaal. 
 
De ASD vindt de informatie in de gemeentegids een essentieel onderdeel van een goede 
bereikbaarheid van allerlei gemeentelijke-  en maatschappelijke organisaties, die in een 
gemakkelijk formaat bij vrijwel ieder adres (huishouden) naast de telefoon ligt.  
Als snelheid van bereikbaarheid geboden is in geval van noodgevallen, is dit het snelst 
beschikbare uitgebreide informatiemiddel.  
 
Met de papieren Gemeentegids bent u daarmee als gemeente het meest zichtbaar, 
herkenbaar en bereikbaar.  Op een overzichtelijke wijze kunnen vrijwel alle diensten en 
voorzieningen van overheid, gezondheid , (thuis)zorg, cultuur en recreatie, verenigingen en 
belangenorganisatie etc. op een simpele wijze worden gevonden en bereikt. 
 
Door afschaffing van de gemeentegids dwingt u inwoners te gaan zoeken via digitale 
hulpmiddelen. Helaas is er nog steeds een grote groep inwoners die dat niet kan omdat ze 
niet (voldoende) kunnen omgaan met digitale apparaten/zoekfuncties.  ( Zoals bekend uit 
een rapport van de  
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Algemene Rekenkamer zijn er in Nederland ca. 10 – 15 % laaggeletterden, ook in Bernheze, 
die ook grote moeite hebben met digitale informatie)  
 
De ASD adviseert u dan ook een drukker te zoeken die de gemeentegids op papier, in de 
toekomst op zich wil nemen. Wellicht is het mogelijk hiervoor een lokale ondernemer te 
vinden die dit kan verzorgen. 
 
Hoogachtend,  
 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
Rosita van Berkom, secretaris 
         
 
c.c.: Marije Gerfen 
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