
Toegankelijke vrije tijd
Iedereen kan naar wil en vermogen 
meedoen aan activiteiten zoals sporten en 
vrijetijdsbesteding. Bij evenementen in de 
stad zijn toegankelijke voorzieningen 
onderdeel van de vergunning. Sport- 
voorzieningen zijn toegankelijk en een 
flink aantal sportverenigingen heeft een 
‘inclusief sporten en bewegen aanbod’. 

‘Mee kunnen doen’

Bewustwording
Haarlem zet zich in om toegankelijkheid 
meer tussen de oren te krijgen bij inwoners, 
ondernemers en organisaties in de stad. 
Het uitgangspunt is: niet ‘over’, maar ‘met’ 
mensen praten. Ervaringsdeskundigen 
worden uitdrukkelijk betrokken. Een toe- 
gankelijke stad is van alle Haarlemmers. 

‘Niet over maar met  
 mensen praten’

Haarlem geeft uitvoering aan het Verdrag van de 
Verenigde Naties over de rechten van mensen met een 
beperking. Dat verdrag trad in 2016 in Nederland in 
werking. Toegankelijkheid stelt eisen aan de inrichting 
van de openbare ruimte, (nieuwe) gebouwen en 
voorzieningen, aan de manier van communiceren, 
behandeling en bejegening. Daarvoor is het niet alleen 
nodig om toegankelijkheid in te bedden in beleidsregels. 
We moeten vooral ook luisteren naar de ervaringen van 
mensen met een beperking. Door met hen het gesprek 
aan te gaan kunnen we echt samenwerken aan een 
toegankelijk Haarlem in 2030.

Mensen met een beperking kunnen naar 
wens en eigen vermogen meedoen aan de 
samenleving, net als ieder ander.

Gemeente Haarlem wil
een toegankelijke stad zijn; 
voor iedereen, ongeacht 
zijn of haar beperking. 
Een ongedeelde stad 
waar mensen gelijke 
kansen hebben en 
meedoen vanzelfsprekend 
is. Waar solidariteit is en 
gelijkwaardigheid. 

Toegankelijke 
stad 2030 



haarlem.nl/toegankelijkestad

Toegankelijke communicatie
Bij brieven, folders en andere informatie 
die de gemeente verstuurt, is aandacht voor 
de lezer. Dat betekent: eenvoudig taalgebruik 
zodat mensen begrijpen wat er staat. 
De gemeentelijke website voldoet aan de 
wettelijke eisen van toegankelijkheid.

Toegang tot werk
Mensen met een arbeidsbeperking krijgen 
hulp op maat bij het vinden van een baan. 
De gemeente zorgt voor passend aanbod 
voor mensen met een beperking en gebruikt 
daarvoor de mogelijkheden die de wet en 
het gemeentelijk beleid biedt.

Toegang tot onderwijs
Het Haarlems onderwijs is toegankelijk. Voor elk 
kind is er een passende school en elke leerling 
met een beperking kan bij voorkeur dicht bij 
huis onderwijs volgen. Er is een dekkend 
netwerk van onderwijsvoorzieningen.  

Een toegankelijke inrichting 
van gebouwen
Bij het ontwerp en de bouw van nieuwe 
woningen, scholen en andere maatschap-
pelijke voorzieningen gelden de toegankelijk-
heidseisen uit het Bouwbesluit. Verder kunnen 
mensen met een beperking gemakkelijk 
informatie vinden over de toegankelijkheid 
van openbare gebouwen.

Een toegankelijke inrichting 
van de openbare ruimte
Bij het ontwerp, uitvoering en beheer krijgt 
toegankelijkheid aandacht. Haarlem borgt dit 
in de handboeken Inrichting openbare ruimte 
(HIOR’s) en in het standaard technisch pro-
gramma van eisen. Hierin staan eenduidige 
normeringen voor toegankelijkheid.  

‘Iedereen kan zelfstandig 
 zijn weg vinden’

‘Iedereen kan 
 een gebouw in’

‘Iedereen kan zoveel 
 mogelijk zelfstandig reizen’

Toegankelijke voorzieningen voor 
parkeren en openbaar vervoer
Haarlem is bereikbaar voor bezoekers met 
verschillende vervoermiddelen. Mensen die 
met de auto komen, weten waar zij hun auto 
kunnen parkeren. OV-bezoekers kunnen de 
stations van Haarlem en Haarlem Spaarnwoude 
bereiken. Dat geldt ook voor bushaltes. 

‘Meer kans op een 
 betaalde baan’

‘Weten waar je 
 informatie kan vinden’

‘Alle kinderen kunnen naar 
een school die bij ze past’

‘Informatie in heldere 
 en begrijpelijke taal’

Toegankelijke informatie
Inwoners van Haarlem weten waar ze terecht 
kunnen met vragen. Mensen met een beper-
king kunnen gemakkelijk informatie vinden om 
(meer) zelfstandig hun weg te vinden in de 
stad.


