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Actieplan Toegankelijkheid

Geacht college en geachte gemeenteraad,
Op 18 april jl. organiseerde de Participatieraad een conferentie met als thema de
Toegankelijke Stad. Doel van de bijeenkomst was om in gesprek te gaan met de
diverse doelgroepen en op te halen wat er nodig is om Haarlem binnen vijfjaar in
de top 10 van meest toegankelijke steden te krijgen.
De conferentie was een groot succes met veel deelnemers uit de verschillende
doelgroepen maar ook vertegenwoordigers van Haarlemse horeca, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en ambtenaren.
We hebben deze middag veel informatie opgehaald over diverse onderwerpen en dit
vertaald in bijgaand actieplan. We vragen aan u als nieuw college en gemeenteraad
dit actieplan te vertalen in beleid zodat we samen van Haarlem een Toegankelijke
Stad kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem
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participatieraadhaarlem
Toegankelijkheid
Acties algemeen beleid: 10 punten actieplan

1. Ontwikkel een visie voor de komende 10 jaar: “Hoe toegankelijk is Haarlem in 2028”
2. Benoem in het nieuwe college een coördinerend wethouder Toegankelijkheid. Haal het thema
toegankelijkheid uit de zorgsfeer.
3. Benoem een programmamanager die activiteiten coördineert van de diverse afdelingen die
zich bezig zouden moeten houden met toegankelijkheid.
4. Creëer- a la Meldpunt Discriminatie- een meldpunt waar onderwerpen verzameld worden die
de toegankelijkheid in Haarlem voor mensen met een beperking moet verbeteren.
5. Werk samen met ervaringsdeskundigen bij het verbeteren van fysieke, mentale en/of sociale
toegankelijkheid
van
openbare
gebouwen,
openbare
ruimtes
(stationsplein)
sportaccommodaties, verkeer (-lichten), scholen, (cultureel) uitgaansleven.
6. Stel daartoe een adviesraad met ervaringsdeskundigen in met een budget om samen met
ambtenaren beleid te ontwikkelen.
7. Faciliteer daarnaast het opzetten van een belangenvereniging van mensen met een beperking.
8. Train burgers met een handicap om zich te laten horen. Nodig hen actief uit om ze te laten
inspreken, bijvoorbeeld in Commissie Samenleving.
9. Zet een voorlichtingscampagne op via diverse media met als doel de bewustwording van
mensen zonder beperking te vergroten dat mensen met een beperking graag mee willen doen
aan de maatschappij.
10. Train mensen in publieke functies. Met name waar het gaat om bejegening (mentale
toegankelij kheid).
Acties wonen en wijken
• Schakel wijkraden zo mogelijk in om te toegankelijkheid van de wijk te toetsen
• Pleeg onderhoud op onderhoudsniveau A in elke wijk
• Doe aan handhaving op toegankelijkheid van o.a. stoepen
• Zie toe op het toegankelijk bouwen van nieuwbouw
• Verbeter de toegankelijkheid en bruikbaarheid van bestaande wooncomplexen door videofoons,
brievenbussen en bellentableaus op lager niveau te plaatsen
• Bied in de wijk goedkopere fietsenstallingen aan in samenwerking met woningcorporaties
• Pak het scheefwonen aan zodat mensen met rolstoelen e.d. de juiste aangepaste woning kunnen
krijgen
Acties werk
• Realiseer meer banen voor arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt . Bedenk samen met het
MKB hoe de arbeidsmarkt toegankelijker kan worden voor mensen met een beperking, of :
arbeidsgehandicapten
• Geef als gemeente het goede voorbeeld en neem mensen met een beperking in dienst volgens de
banenafspraak en Quotumwet.
• Pak de ongelijke kansen op werk voor arbeidsgehandicapten aan

Bijlage 1 Actieplan Toegankelijkheid Participatieraad Haarlem mei 2018
•

Rust het UWV beter toe om mensen met een beperking te keuren en per UWV niet verschillend te
oordelen over de arbeidshandicap

Acties onderwijs
• Evalueer het beleid en de feitelijke gang van zaken in het Passend Onderwijs . Komen de juiste
leerlingen binnen het reguliere schooltype? Krijgen alle kinderen een passende plek?
• Schenk meer aandacht aan het leerklimaat in het reguliere onderwijs
• Geef in de opleiding (PABO) meer aandacht aan de overdracht van kennis en vaardigheden met
betrekking tot kinderen met een beperking
• Houd bij de (nieuwbouw)plannen in het reguliere onderwijs rekening met toegankelijkheid
Acties vrije tijd
• Zorg er bij festivals (o.a.Bevrijdingspop) voor dat de voorzieningen goed toegankelijk zijn , in het
bijzonder ook voor mensen met een beperking
• Betrek ervaringsdeskundigen bij het meedenken over de ontwikkeling van nieuwe faciliteiten om
problemen op voorhand te kunnen voorkomen
Acties sport
• Maak Haarlemse sportaccommodaties toegankelijker voor sporters met een handicap.
• Onderzoek de behoefte aan trainings- en revalidatiemogelijkheden voor sporters met een handicap
• Stimuleer dat sporters met een handicap zogewenst een sportmaatje hebben
Acties horeca, winkels en openbare gebouwen
• Zorg voor een goede verlichting
• Zorg voor goede toe- en uitgankelijkheid (o.a.) drempels
• Biedt zo nodig grote (beter leesbare) menukaarten of zaklantarentje aan
• Plaats stickers op de deuren
• Gebruik grote lettertypes
• Creëer een lagere balie voor mensen met een beperking
Acties verkeer en vervoer
• Zorg voor meer stoplichten met tikkers
• Stel oversteekplaatsen met verkeerslichten zo in dat mensen met een rollators, scootmobiel,
kinderwagens e.d. ruim de tijd hebben om over te steken
• Maak de inrichting en bestrating op bepaalde plekken (bijv. NS station) veel beter geschikt voor
mensen met een beperking
• Realiseer meer gehandicaptenparkeerplaatsen in parkeergarages
• Zorg voor betere aanpassingen voor rolstoelgebruikers in het OV. Nieuwe bussen bij Connexxion
moeten elektrische platen hebben.
• De instelling van mensen in het OV (chauffeurs, reizigers) tegenover van ouderen en mensen met
een beperking zou moeten veranderen: stoppen, de plaats ter beschikking stellen e.d.

