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Geachte mevrouw Nelemaat/leden van de Participatieraad,

Dank voor uw brief d.d. 3 april 2019. U vraagt daarin naar de stand van zaken rond het actieplan 
toegankelijkheid en de lange termijn visie en vraagt wanneer deze aan u ter advisering wordt voorgelegd.

Dat doen wij bij deze, in de bijlage vind u het Actieprogramma Toegankelijk Haarlem 2019-2021 en het 
document 'Toegankelijke stad 2030'. Er is enige vertraging opgetreden om de evaluatie en actieprogramma 
Toegankelijkheid tijdig op te leveren en aan de Participatieraad voor te leggen. Dit heeft te maken met de 
complexiteit van het verbinden van meerdere beleidsterreinen die gaan over dezelfde doelstelling. 
Desalniettemin ligt er nu wel een uitgebreid verslag over 2018 en een gedegen actieprogramma.

Wij zijn verheugd dat u als Participatieraad constateert dat een aantal zaken rond toegankelijkheid al is 
opgepakt. Het eveneens bijgevoegde verslag over het Jaar van de Toegankelijkheid 2018, geeft een volledig 
overzicht van de activiteiten die in het kader van het Jaar van de Toegankelijkheid hebben plaatsgevonden. Ook 
begin 2019 hebben we verder ingezet op toegankelijkheid. De ambassadeurs zetten zich verder in voor een 
toegankelijke stad, de pilot toegankelijk MKB is gestart en Bevrijdingspop heeft extra ingezet op 
toegankelijkheid. In het actieprogramma is te lezen hoe we daarmee dit jaar en de komende jaren verder 
willen gaan. Daarin zijn ook een aantal belangrijke elementen uit uw advies opgenomen, zoals een integrale 
aanpak van toegankelijkheid binnen de gemeente en het aanstellen van coördinator voor de toegankelijkheid.
In het 3e kwartaal 2019 wordt een inventarisatie uitgevoerd naar maatregelen die het meest effectief zijn voor 
de gebruiker van de openbare ruimte. In het 4e kwartaal van 2019 wordt er een uitvoeringsplan voor de 
prioritering voor de planjaren 2019/2020/2021 opgesteld in samenspraak met de participatieraad. Dat plan 
wordt in het le kwartaal 2020 vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 
namens het college,

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
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