
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging bijeenkomst 22 februari 2017 
Krimpen aan den IJssel autismevriendelijk?! 
 
Iedereen doet mee in Krimpen aan den IJssel!  

Met betrokkenen en geïnteresseerden hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een 
autismevriendelijker Krimpen aan den IJssel in het project ‘De Kracht van Krimpen, vanuit autisme 
bekeken’. ‘Wat gebeurt er al veel’ is eigenlijk de belangrijkste conclusie. Graag nodig ik u uit voor de 
bijeenkomst ‘Krimpen aan den IJssel, autismevriendelijker!?’ op 22 februari.  
 
Met de mensen met autisme zelf is de dialoog aangegaan over meedoen in de Krimpense 
samenleving: waar zij tegenaan lopen in Krimpen aan den IJssel en wat zij belangrijk vinden. Samen, 
waar mogelijk en nodig met organisaties, is gezocht naar kansen en mogelijkheden. Soms lagen 
oplossingen en innovaties verrassend genoeg voor het oprapen. Bent u geïnteresseerd in deze 
verhalen?  
 
Op 22 februari bieden we een podium voor de verhalen aan onze ‘inclusieve keukentafel’. Mensen 
met autisme zelf vertellen u graag over de zoektocht en wat gelijkwaardig mee mogen doen voor hen 
betekent. Wethouder Marco Oosterwijk blikt ook terug en kijkt vooruit. U bent uitgenodigd om uw 
ambitie en droom met hem te delen.  
 
Schuift u 22 februari aan bij de inclusieve tafel?  
 
Autismevriendelijk 

In hoeverre is de gemeente of uw organisatie autismevriendelijk? Dat is best een lastige vraag. Om 
daar een beeld bij te krijgen heeft de landelijk coalitie “vanuit autisme bekeken” een checklist 
opgesteld misschien aardig om daar eens naar te kijken. Zie www.vanuitautismebekeken.nl/producten 
 
Doet u mee? Meld u aan! 

U heeft eerder aangegeven geïnteresseerd te zijn en/of actief betrokken te willen worden bij het 
project. Of misschien is dit project nieuw voor u, maar niet minder interessant. 
We stellen het op prijs wanneer u er bij bent. U kunt zich tot woensdag 15 februari 2017 aanmelden 
via deze link https://www.krimpenaandenijssel.nl/bijeenkomst-vanuit-autisme-bekeken 
Heeft u vragen, wilt u iets meegeven of bijdragen laat het ons weten!  
 
Datum, tijd en locatie 

De werkbijeenkomst start om 19.00 uur en eindigt uiterlijk 21.30 uur. Inloop is van 18.45 uur.  
De locatie van de bijeenkomst is het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 2,  
2922 AD Krimpen aan den IJssel.     
 

Graag tot 22 februari 2017! 

Marco Oosterwijk, Wethouder van o.a. jeugd en Wmo 
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