
                                                
                                                                                                                       
 

                                                                                                                     
 

                                                                                                    

 

 
 

Motie         

Reg.nr. 2016-02 

 

 
  
Onderwerp: Motie toegankelijkheid  

 

 

 

De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 7 maart 2016, gehoord de 

beraadslaging,  

 

constaterende dat:  

- het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, is aangenomen; 

- het doel van dit Verdrag is om de mensenrechten van mensen met een beperking te 

bevorderen, te beschermen en te waarborgen; 

- de tweede kamer in meerderheid heeft ingestemd met het aanvullende voorstel om 

‘algemene toegankelijkheid’ wettelijk vast te leggen, per 1 januari 2017;  
 
overwegende dat: 

- er in Nederland ruim 2 miljoen mensen wonen met een beperking die in meer of 

mindere mate, minder valide zijn; 

- daarnaast vele ouderen gebruik maken van een rollator en daarbij hinderlijke obstakels 

tegenkomen;  

- het niet meer dan normaal is dat mensen die minder valide zijn even eenvoudig een 

locatie kunnen betreden als ieder ander; 

- het achteraf oplossen van een toegangsprobleem meer kosten met zich mee brengt;  

- alle voorzieningen in de gemeente voor iedereen Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar en 

Uitgankelijk dienen te zijn (BTBU); 

- de gemeente hier een voorbeeldfunctie in heeft; 

- voor het centrum van Heerde nog overleg gaande is over het terrassenbeleid; 

- het Platform Gehandicapten heeft aangegeven dat er in de gemeente Heerde nog de 

nodige problemen zijn als het gaat om de toegankelijkheid; 

- het Platform Gehandicapten heeft aangegeven actief samen te willen werken met de 

gemeente en anderen om de toegankelijkheid voor gehandicapten te verbeteren; 

 

verzoekt het college: 

1. in het jaar 2016 een inventarisatie te houden m.b.t. alle gemeentelijke gebouwen / 

gebouwen waar de gemeente zeggenschap over heeft ten aanzien van de 

toegankelijkheid; 

2. in het jaar 2016 in nauwe samenwerking met de overkoepelende organisaties (o.a. 

Winkeliersverenigingen, Platform Gehandicapten en de SBOH) een inventarisatie t.a.v. 

de toegankelijkheid van de andere gebouwen te laten plaatsvinden; 



3. er voor te zorgen dat:  

a. binnen de mogelijkheden van het college, aangestuurd wordt op goede toegang tot alle 

winkels, horecagelegenheden, etc. voor iedereen  

b. bij toekomstige projecten waarbij de gemeente als opdrachtgever en/of 

subsidieverstrekker fungeert, toegankelijkheid als eis wordt gesteld;  

c. bij de aanvraag van (nieuwe) bouwvergunningen van/ bij de in deze relevante 

gebouwen aandacht wordt besteed aan de algemene toegankelijkheid; 

d. het gehandicaptenplatform of de op te richten adviesraad Sociaal Domein betrokken 

wordt bij de uitvoering van deze ‘algemene toegankelijkheid’; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

PvdA   CU-SGP  D66/GL 

Siebren Buist  Jan Tuinman  Silvia van Amerongen 


