
 

 

Aan:  Mevrouw M-Th. Meijs 

 Wethouder Zorg Welzijn en Volksgezondheid 

 Postbus 511 2003 PB Haarlem 

 secretariaat.meijs@haarlem.nl 

 

 

 

Haarlem,  20 november 2020 

  

 

Geachte mevrouw Meijs, 

 

Wij richten ons als Ambassadeurs Toegankelijke Stad tot u als wethouder Zorg, Welzijn 

en Volksgezondheid vanwege het feit dat wij nog steeds niet geïnformeerd zijn of er in 

2021 geld vrijgemaakt gaat worden voor een ondersteunende ambtenaar voor ons als 

Ambassadeurs. 

Momenteel is dat nog mevrouw Saskia Augustin die ons, ervaringsdeskundige 

ambassadeurs, ondersteund. 

 

Wij vinden dat een slechte zaak. Immers Haarlem hoort als gezellige en unieke stad ook 

toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Dit wordt door iedereen onderschreven en 

daarom is het in stand houden van de  Ambassadeurs Toegankelijke Stad een grote noodzaak. 

Daar al deze ambassadeurs ervaringsdeskundig zijn en dus een of meerdere beperkingen hebben, is 

een ondersteunende ambtenaar noodzakelijk. 

 

Daarnaast zijn er goede, dwingende redenen om het instituut van de ambassadeurs in stand te 

houden, namelijk: 

 

1. Als ervaringsdeskundigen hebben onze adviezen een grote meerwaarde voor het ontwerpen 

van beleid om de stad toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. 

 

2. Als ervaringsdeskundigen spelen we een belangrijke rol bij de bewustwording van  de 

ambtenaren van mensen met een beperking. Dit blijft in de toekomst nodig om te 

voorkomen dat ingezet beleid dreigt te verwateren. 

 

3. Voor een inclusief Haarlem moet iedereen mee kunnen doen. Ook hiervoor blijft het werk 

van de  Ambassadeurs Toegankelijke Stad noodzakelijk. 

 

4. Ook mensen met een beperking dienen serieus genomen te worden, en ook serieus benaderd 

te worden. Hier is nog steeds heel veel werk aan de winkel. 

 

5. Als er de komende jaren geen ondersteuning van de  Ambassadeurs Toegankelijke Stad meer 

zou zijn dan zou dat een groot verlies voor de toegankelijkheid en inclusiviteit van Haarlem 

zijn. Immers de ambassadeurs/ervaringsdeskundigen kunnen dan niet langer hun 

ambassadeurswerk naar behoren  doen.  

 Dit zou ons het gevoel geven dat ons werk ten dele voor  niets is geweest. Dan moet de 

 integratie weer opnieuw worden bevochten. 
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6. De gemeente Haarlem geeft uitvoering aan het Verdrag van de VN over de rechten van 

mensen met een beperking, één van de uitgangspunten in dit verdrag is niet over maar met 

de mensen praten en luisteren naar de ervaringen van mensen met een beperking. 

 

 

Ons dringend verzoek aan u is ervoor te zorgen dat er ook in 2021 en de jaren daarna voorzien 

wordt in een formatieplaats van 8 uur per week voor ondersteuning van de  Ambassadeurs 

Toegankelijke Stad. 

 

In afwachting van uw positieve antwoord, 

Namens de  Ambassadeurs Toegankelijke Stad, 

 

Jan Willem Hollink 

 

 

cc.: 

Commissie Samenleving 

 

 

 

 

 


