
 

  

 

Verslag  
 
Dinsdag 1 november 2022, 19.30 uur - 22.00 uur. 
Vergadering Participatieraad Haarlem. 
 
Aanwezig: Alex de Groot, Nora Ameziane, Barbara van Balen, Raymond Frans, Lia Kollaard, 

Michiel Nieuwenhuis, jaap Ritsema, irene van der Snee, Frans Taks, Tineke Tjalma, Pauline 
Veldkamp, Pascalle Willemse, Richard Witsiers. 

Afwezig: Annette Aukema en Ilse Wessels 
  
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen  

De kerstborrel vindt op donderdag 15 december plaats van 20.30 uur tot 22.00 uur 

 
2. Themasessie: Toegankelijkheid 
- Danny van Bakel en Maarten Kleinman geven aan dat de aandacht voor toegankelijkheid bij de 

gemeente Haarlem sinds Corona is afgenomen. 
- Kreeg het Platform toegankelijkheid eerst nog 32 uur ondersteuning en was er 4 uur inhoudelijke 

afstemming vanuit e gemeente. Het platform bestond uit 11 ambassadeurs en er werd door het 
platform aandacht besteed aan vele vormen van toegankelijkheid. Toegankelijkheid voor 
slechtzienden, mensen die doof zijn, mensen met een verstandelijke handicap en mensen met 
een zintuigelijke beperking. Er vonden gesprekken plaats over het HIOR (regels (her)inrichting 
openbare ruimte). 

-    Nu is er nog 4 uur per week ondersteuning vanuit de gemeente en vindt er eens in de twee                                          
     maanden overleg met het platform plaats. 
-    Er  moet nog veel gebeuren. Bijvoorbeeld de nieuwe website van Haarlem  is niet goed voor  
     slechtzienden en een aantal winkels in de Kleine Houtstraat zijn nog steeds niet voor iedereen         
      toegankelijk ondanks dat dat toegezegd was.       
-    In coalitieakkoord wordt er niet veel aandacht aan toegankelijkheid besteed. 
-    Op basis van de toegezonden notities en bovenstaande voorlichting gaat de werkgroep PDW  
     kijken of er een ongevraagd advies uitgebracht gaat worden. 

 
3.Terugblik op de vorige vergadering 
    Aangehaald wordt hoe om te gaan met rapportages uit de werkgroepen 
    en van werkbezoeken/bijeenkomsten.  

 
4. Verslag Participatieraad 5 oktober 2022 
Het verslag van 4 oktober 2022 wordt met kleine wijziging vastgesteld.   
 
5. Werkwijze betreft werkbezoeken 
De conclusies  van de training van 7 mei 2022 worden aangehaald. 
Document Voorbereiding netwerkcontacten & werkbezoeken wordt besproken 
 

6. Kennisnemen Jaarplan 2023 
Het Jaarplan 2023 zal op de website van de Participatieraad gezet worden. 
Wethouders Bas van Leeuwen en Eva de Raadt worden voor komende vergaderingen uitgenodigd. 

 
7. Rondje langs de werkgroepen 
 Er is een voorlichting gegeven over Nieuwe Democratie en aanverwante initiatieven bij de 
werkgroep PDW. 
In de vergadering van 6 december 2022 komen we terug op de rol van cliëntenparticipatie.  
 

8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen.  

 
9. Sluiting 


