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Onderwerp:

toegankelijk maken moet wel in toegankelijkheid resulteren

Geachte leden van College van B&W en gemeenteraad,
In de diverse plaatsen van de gemeente Het Hogeland gonst het van de activiteiten. Via
allerlei regelingen, subsidies e.d. is men bezig om van alles en nog wat aan te leggen en te
(ver)bouwen. Of het nu gaat om een dorpsommetje of een ingrijpende herstructurering zoals
bij de grootschalige centrumplannen, als gehandicaptenplatform gaan we er in principe (wellicht te optimistisch) van uit dat er rekening wordt gehouden met toegankelijkheid. Immers de
nieuwe gemeente heeft zich voorgenomen om met inclusie aan de slag te gaan.
Maar toch, we ontkomen niet aan de sterke indruk dat toegankelijkheid nog steeds tussen
wal en schip raakt. Of het wordt vergeten of het wordt minimaal uitgevoerd, dat wil zeggen
volgens de eisen zoals die zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Daarbij wordt in wezen nog
uitgaan van passief worden voortbewogen, niet van het je zelfstandig voortbewegen. Dit kan
ertoe leiden dat er bijvoorbeeld hellingbanen worden aangelegd die niet te nemen zijn door
iemand die zelf op pad gaat. Met als paradox dat je voor een als toegankelijk gedachte
hellingbaan blijft staan en niet verder kunt. Ook stelt het bouwbesluit minder eisen aan
veiligheidsmaatregelen dan het Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT) en/of het Handboek
voor Toegankelijkheid
Wij verzoeken u dan ook richtlijnen te volgen waarbij zelfstandige verplaatsing van mensen
met een fysieke beperking wel het uitgangspunt is. Dat is voor iedereen win-win: de gemeente realiseert inclusie-doelstellingen en mensen met een fysieke beperking kunnen gemakkelijker (en veiliger) zelfstandig deelnemen aan de samenleving. Daardoor hoeft er ook minder
beroep te worden gedaan op (mantel)zorgverleners. Bij optimaal aangepaste locaties kan
men meer bezoekers, deelnemers en klanten tegemoet zien. Want waar je niet in kunt, daar
kun je niet aan een activiteit deelnemen en koop je ook niet zo gemakkelijk iets.
Tot slot: als burgemeester, wethouder of raadslid krijgt u vaak te maken met burgers die
tegenover u ideeën opperen om iets te bouwen of aan te leggen voor algemeen publiek. Ons
verzoek aan u is of u daarbij toegankelijkheid ter sprake wilt brengen. Dit staat namelijk nog
niet bij iedereen op het netvlies. Vroegtijdig mensen hierover aan het denken zetten is al een
eerste stap naar een toegankelijke realisatie van het geopperde idee en daarmee ook in de
richting van een toegankelijke samenleving.
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