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Ongevraagd advies Toegankelijke stad

Geachte mevrouw Nelemaat,

Dank voor uw ongevraagde advies over de toegankelijke stad. Allereerst bied ik 
mijn excuses aan voor de late reactie. Wij hebben de tijd genomen om de punten uit 
uw advies zo goed mogelijk te betrekken bij de voorbereiding van het Jaar van de 
Toegankelijkheid. Die brengen ingrepen met zich mee op zowel de korte als de 
lange termijn. Doel is om toegankelijkheid een permanente inbedding te geven en 
daarmee volledige participatie en inclusie mogelijk te maken, zoals verwoord in het 
VN-Verdrag over de rechten van mensen met een beperking.

Op 29 juni 2017 heeft de raad vier moties aangenomen over toegankelijkheid. De 
opdracht is om deze moties in onderlinge samenhang uit te voeren onder de paraplu 
van het Jaar van de Toegankelijkheid. U geeft in uw advies aan dat het essentieel is 
om te zorgen voor belangenbehartiging vanuit de primaire doelgroep van mensen 
met een beperking. Het college onderschrijft dit en heeft daarom reeds de 
samenwerking gezocht met deze doelgroep bij de uitvoering van motie 21 ‘Van 
scooter naar rolstoel met shoppen als doel’.

In het eerste kwartaal van 2018 zal de gemeente, middels een uitgebreid 
participatietraject, in gesprek gaan met mensen met een beperking, ondernemers en 
plaatselijke belangenorganisaties om fysieke en sociale belemmeringen in kaart te 
brengen. Deze zullen vervolgens worden geprioriteerd in een actieplan om deze 
belemmeringen weg te nemen. Een aantal acties zullen in 2018 kunnen worden 
uitgevoerd. Andere acties zullen meer tijd vergen en hiertoe zal een meerjarenplan 
worden opgesteld..

U schrijft dat het thema toegankelijkheid een breed onderwerp is dat uit diverse 
componenten bestaat. Hieronder zal puntsgewijs ingegaan worden op de 
ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid in de gemeente Haarlem.
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• Als het gaat om fysieke toegankelijkheid ben ik verheugd om u mee te 
delen dat de Structuurvisie Openbare Ruimte inmiddels is vastgesteld. Hierin is op 
evenredige wijze aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor 
mensen met een beperking. De structuurvisie gaat uit van een integraal perspectief 
op langere termijn en is leidend voor de keuzes die Haarlem als stad de komende 
decennia zal maken als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling.
• In het beleid zal de komende jaren steeds meer het langer zelfstandig wonen 
centraal komen te staan. Het faciliteren hiervan loopt complementair aan het 
realiseren van de bouwstenen van de lokale inclusie agenda en het opheffen van 
fysieke belemmeringen.
• Dit jaar staat het thema toegankelijkheid tevens op de agenda in het overleg 
met de organisaties van Haarlemse evenementen. De meeste grote evenementen en 
festivals houden rekening met mensen met een beperking, maar er is zeker ruimte 
voor verbetering. Doel is om samen met organisatoren te komen tot een 
verbeterplan in de toegankelijkheid van evenementen.
• Ook in gesprekken met de horeca en middenstand is er dit jaar meer 
aandacht voor toegankelijkheid. In samenwerking met de Centrum Management 
Groep zal de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in brede zin worden 
uitgewerkt.
• In het eerste kwartaal van 2018 zal tevens worden onderzocht op welke 
manier gemeentelijke informatie beter kan worden ontsloten voor mensen met een 
beperking.
• Haarlem is inmiddels ook aangesloten op de landelijke app ‘Ongehinderd’, 
die de toegankelijkheid van publieke gebouwen digitaal inzichtelijk zal maken en 
verbeterpunten signaleert.

Deze verschillende ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid, vereisen 
een integrale aanpak en een effectieve aansturing, zoals u ook in uw advies 
benadrukt. Om deze reden worden in 2018 twee procesmanagers op dit thema 
ingezet, die elkaar kunnen versterken en de diverse deelprojecten rondom het Jaar 
van de Toegankelijkheid zullen coördineren.

Ik waardeer de inbreng van uw kennis over de toegankelijkheid van de stad en zie 
graag dat u als partner betrokken blijft bij de verdere ontwikkeling van dit thema en 
realisering van de actiepunten.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Haarlem 
namens dezen,

R. Koning 
Afdelingshoofd
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