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Uw ongevraagde advies inzake toegankelijkheid

Geachte mevrouw Nelemaat,

Uw ongevraagde advies over de toegankelijke stad heb ik met belangstelling 
gelezen en ik onderschrijf van harte uw ambitie ‘Haarlem: toegang voor iedereen’. 
Als overkoepelend kader noemt u het VN-verdrag over de rechten van mensen met 
een handicap die op 12 april 2016 door de eerste Kamer is geratificeerd. Dit verdrag 
heeft als oogmerk de volledige participatie en inclusie van personen met een 
beperking en roept de gemeenten op om hier invulling aan te geven.
Het college ondersteunt de intentie van het VN-verdrag en interpreteert 
toegankelijkheid overigens ook in een ruime context. Toegankelijkheid is niet 
alleen van toepassing op de fysieke of sociale omgeving die voor een ieder, met of 
zonder beperking, in evenredige mate toegang moet kunnen bieden. Maar 
toegankelijkheid appelleert ook aan de grondhouding van de stad Haarlem die door 
de eeuwen heen gastvrij is geweest voor mensen van alle gezindten uit alle streken 
en dat ook in de toekomst blijft.

Uw eerste advies luidt: ‘Formuleer een uitdagende en realistische ambitie’.
Terecht meldt u dat toegankelijkheid zeer veel doelgroepen betreft. Uw 
aanbevelingen strekken zich uit over vele (beleids)terreinen en vandaar dat u pleit 
voor een integrale ketenbenadering. Onze organisatie werkt op verschillende 
fronten en complementair aan het realiseren van een goede toegankelijkheid. De 
benadering van de gemeente verschilt in de aanpak die u in uw advies bepleit. Maar 
hoewel de benadering verschilt is de doelstelling dezelfde.
Met betrekking tot uw tweede aanbeveling over het betrekken van alle partijen 
merk ik op dat Haarlem hierin een goede traditie heeft. De participatie waarbij het 
gaat om het betrekken van de partijen bij het opstellen van beleid en het realiseren 
van de uitvoering is breed in de gemeentelijke regelgeving opgenomen.
Uw derde en vierde aanbeveling betreffen de wijze van procesaanpak waarbij ik 
aanteken dat de door u voorgestelde werkwijze al op adequate wijze in de 
gemeentelijke organisatie is geborgd.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
www.haarlem.nl
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Ik schets hieronder de instrumenten die in Haarlem worden toegepast. 

Toekomstvisie
Op dit ogenblik werkt de gemeentelijke organisatie aan verschillende plannen die 
moeten waarborgen dat de stad beter wordt ontsloten in fysiek en in sociaal opzicht. 
De overkoepelende blik wordt gevormd door de Toekomstvisie, die eind 2016 
wordt vastgesteld. Hiermee leggen wij de ankers voor een gezonde, levende stad 
zonder belemmeringen. Toegankelijkheid is één van de basisvoorwaarden die de 
Toekomstvisie stelt. De horizon van de Toekomstvisie is 2040, onze ambitie is dat 
de stad dan op alle niveaus toegankelijk is voor iedereen.

Structuurvisie
In de Structuurvisie Openbare Ruimte wordt de functionele toegankelijkheid in het 
fysieke vlak gewaarborgd. Deze visie wordt naar verwachting in 2017 vastgesteld. 
Kernbegrippen in de structuurvisie zijn onder meer het verbeteren van de 
toegankelijkheid van de stad voor voetgangers en fietsers en een goede ontsluiting 
door middel van (hoogwaardig) openbaar vervoer. Onder meer het langer 
zelfstandig wonen en functioneren zijn betrokken in de opstelling van deze visie.

De ruimtelijke inrichting
De gemeente Haarlem werkt al enkele jaren met de zogeheten Handboeken 
Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Het doel van een HIOR is om een meer 
samenhangend beeld voor de buitenruimte te krijgen door standaardoplossingen te 
geven voor standaardsituaties in de buitenruimte die daardoor consequent wordt 
ingericht.
De inhoud van een HIOR omvat de materialisering van de vloer (klinkers of asfalt), 
welke wegprofielen worden gekozen, materialen (kleur en textuur), objecten 
(straatmeubilair, bomen, reclame, speelvoorzieningen, verlichting) en in welke 
hoeveelheid, vormgeving en plaatsing.
Het HIOR bevordert een rustige, eenduidige inrichting en dit komt de leesbaarheid 
van de ruimte ten goede. Dit heeft direct een positieve invloed op de mate van 
toegankelijkheid. Voor de binnenstad functioneert er een HIOR vanaf 2008, voor de 
overige stadsdelen zijn ze onlangs gereed gekomen of in voorbereiding.

Sociale inclusie
De gemeente is in 2017 voor het derdejaar geheel of grotendeels verantwoordelijk 
voor de zorg en ondersteuning van Haarlemmers op het gebied van jeugdhulp, 
maatschappelijke ondersteuning, beschermd wonen en participatie. De 
transformatie om aan deze taken de voor Haarlem meest passende invulling te 
geven is in volle gang. De transformatie richt zich op het versterken van de 
zelfredzaamheid en eigen kracht van onze inwoners, met als doel dat iedere 
Haarlemmer kan meedoen in de samenleving. Ieder op zijn niveau en naar 
draagkracht. De gemeente creëert de randvoorwaarden om te kunnen meedoen.
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Ik stel het op prijs als u met het gemeentelijk beleid kritisch blijft meedenken en ik 
vertrouw erop dat wij in gezamenlijk overleg de juiste voorwaarden kunnen 
scheppen om voor elke Haarlemmer en bezoeker de toegankelijkheid in brede zin te 
kunnen blijven waarborgen. Uiteraard zal ik u actief informeren over de 
gemeentelijke ontwikkelingen op dit terrein.

Burgemeester en wethouders van Haarlem, 
namens de^en.

R. Koning 
afdelingshoofd


