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Betreft: advies betreffende Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid 

 

 

Geacht college, 

 

Op uw verzoek tot advisering op de ‘Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid’ willen wij graag reageren 

en ons advies uitbrengen. 

 

Recentelijk zijn cliëntgroepen betrokken geweest bij de advisering over de toegankelijkheid van diverse 

situaties in Doetinchem. Dit heeft geleid tot concrete aanpassing van plannen. Zij kunnen dienen als goede 

voorbeelden hoe cliënten op een positieve manier een bijdrage kunnen leveren aan het daadwerkelijk 

verbeteren van de toegankelijkheid. Die samenwerking met cliënten juichen wij dan ook van harte toe en 

het belang daarvan wordt ook in de nota voldoende onderstreept. 

 

Ook zijn wij blij verrast met het voorstel voor het instellen van een Doetinchemse Toegankelijksheids-

prijs. Deze zou jaarlijks kunnen worden uitgereikt. 

 

In het algemeen kunnen wij dus instemmen met deze uitvoeringsagenda Toegankelijkheid. 

 

Wel hebben wij op onderdelen een aantal opmerkingen en suggesties. 

 

In het recente verleden bleek telkens weer een belangrijk punt van aandacht de onderlinge communicatie 

tussen de verschillende afdelingen van de gemeente die bij de uitvoering van de agenda toegankelijkheid 

zijn betrokken. Dat bleek niet altijd en overal een vanzelfsprekende zaak. 

 

Wij adviseren u om bij de uitvoering van deze agenda uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de interne 

communicatie en afstemming. 

 

Het begrip Toegankelijkheid wordt zeer breed uitgelegd. Dit levert dan ook veel actiepunten op, met het 

gevaar dat het er te veel worden. Wij zijn dan ook van mening dat de voorgenomen evaluatie van de 

uitvoering in 2019 te laat komt. 

 

Wij adviseren u de implementatie van de agenda toegankelijkheid strikt te bewaken en met een tussenrapportage 

in het voorjaar 2018 te komen. 

 

Ten aanzien van de fysieke toegankelijkheid hebben wij een aantal concrete suggesties: 

• Bij advisering over de toegankelijkheid van Zorgplein en BUHA stellen wij voor een aantal 

gemeenteraadsleden te betrekken, zodat zij ook in de praktijk zien en ervaren hoe de agenda wordt 

geïmplementeerd. 

• Op voetpaden is regelmatig overlast van overhangend groen, containers en andere obstakels. 

Verbetering zou structureel kunnen worden aangepakt door bijvoorbeeld jaarlijks 2 wijken te 

schouwen en te handhaven en hierover te publiceren. 

• Toetsing op toegankelijkheid bij de vergunningverlening voor (ver)bouwplannen van niet openbare 

gebouwen.  

• Uit de contacten met BUHA is gebleken dat er geen interne aandachtpunten t.b.v. toegankelijkheid 

zijn geformuleerd die van belang zijn bij onderhoud, zoals herstrating. Gepleit wordt voor het 

ontwikkelen hiervan. 
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Het streven naar toegankelijkheid gaat vanzelfsprekend veel verder dan alleen de fysieke omgeving. 

Daarom bepleiten wij ook aandacht voor een aantal andere punten die onzes inziens slechts summier of 

niet in de agenda naar voren komen: 

• Toegankelijkheid heeft ook betrekking op alle manieren van communicatie van de gemeente naar de 

burger toe (websites, flyers, correspondentie, enz.). Dat wordt ook in de agenda vermeld en uw 

inzet om de website van de gemeente te herzien geeft daar ook blijk van.  

Wij adviseren u om bij het toetsen van conceptversies van deze communicatiekanalen altijd gebruikers te 

betrekken. 

• Ook de toegankelijkheid tot arbeidsplaatsen bij de gemeente als werkgever is bij deze agenda aan de 

orde. En dat is niet vrijblijvend.  

Wij pleiten daarom voor een SMART geformuleerde doelstelling voor de inzet van mensen met een beperking 

bij Facilitair en BUHA. 

• De toegankelijkheidsdiscussie beperkt zich niet tot gemeentelijke voorzieningen.  

Daarom pleiten wij er voor dat de gemeente overleg voert met het bedrijfsleven, zodat daar een betekenisvol 

aantal werkplekken voor mensen met een beperking wordt geschapen.  

Dit geldt op vergelijkbare manier voor sportverenigingen. Hierbij kan worden aangesloten bij het 

regionale voornemen om in 2018 in het kader van de Special Olympics bij alle sportverenigingen de 

mogelijkheid van G-sport te realiseren. 

 

Meer in het algemeen adviseren wij u om aandacht te geven aan de maatschappelijk acceptatie en 

integratie van mensen met een licht verstandelijke beperking en cliënten met GGZ-problematiek. Dit 

vergt een attitudeverandering binnen onze maatschappij en daar is nog een lange weg te gaan. 

Maatschappelijk integratie wordt pas echt bereikt als ook deze groepen zich volwaardig opgenomen 

voelen en het normale maatschappelijk verkeer rekening met hen wordt gehouden. Minder doelgroep 

gerichte voorzieningen, maar ‘normale’ voorzieningen die er voor zorgen dat iedereen kan deelnemen; 

kortom de inclusieve samenleving. 

 

Hopend op deze wijze een constructieve bijdrage geleverd te hebben aan de implementatie van deze 

uitvoeringsagenda, en vanzelfsprekend bereid tot nadere toelichting. 

 

Namens de Sociale Raad  

 

 

 

Peter Bob Peerenboom, 

Waarnemend voorzitter  

 


