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Open brief formateur en fracties over integrale toegankelijkheid
Op dit moment werkt u aan een college-akkoord voor de komende vier jaar. Een
college-akkoord dat zich hoogstwaarschijnlijk zal richten op alle Haarlemmers.
Eveneens gericht op alle Haarlemmers, organiseerde de Participatieraad Haarlem op
18 april jl. een conferentie, gericht op integrale toegankelijkheid. Dit als
voorwaarde voor optimale participatie van de Haarlemmers en van onze talrijke
bezoekers. Participatie aan (het gebruik van) de openbare ruimte, van wonen,
werken, recreatie, vervoer, geleverde diensten, cultuur, sport, kerk, kroeg en
winkelen. Deze onderwerpen waren samengevat in de thema’s die tijdens de
conferentie aan de orde kwamen en waarvoor de ruim 100 deelnemers talrijke
waardevolle suggesties leverden.
Haarlemmers, al dan niet met een beperking en hun omgeving denken na over
toegankelijkheid. Wat dat voor hen betekent. Waar de gemeente, Haarlemmers,
organisaties, bedrijven mee aan de slag kunnen gaan.
In het recente verleden heeft de Participatieraad een aantal suggesties gedaan om de
toegankelijkheid -en daarmee de participatie- van Haarlemmers te verbeteren. Eén
van die voorstellen was het aanstellen van een coördinerend wethouder Integrale
Toegankelijkheid. Een wethouder die liefst ook de portefeuille economische zaken
beheert. Graag brengen wij deze voorzet opnieuw onder uw aandacht.
Dat geldt ook voor de volgende oproepen en uitspraken vanuit de conferentie:




Het is belangrijk om bij het ontwerpen van woningen niet alleen rekening te
houden met de wensen van (toekomstige) bewoners. Het gaat ook om
bezoekers met een beperking.
Scholen zijn nogal eens ontoegankelijk. Dat vormt een extra beperking en
vraagt om extra bewust zijn.
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Ga er van uit dat de vraag niet is óf Haarlem helemaal toegankelijk wordt,
maar wannéér!
Voor de integratie van sporters met een beperking geldt dat sportvelden en
clubhuizen dan ook toegankelijk moeten zijn. Dan is er sprake van echte
breedtesport.
Zorg dat álle bushaltes toegankelijk en bruikbaar zijn, zodat mensen kunnen
in- en uitstappen. Zonder mobiliteit zijn ook andere voorzieningen
ontoegankelijk.
Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van woning
corporaties, horeca en MKB. Zij denken heel graag mee over
toegankelijkheid voor iedereen. Maak als gemeente gebruik van dit aanbod.

Tot slot wenst de Participatieraad u een succesvolle formatie toe. Wij vertrouwen
op de voortzetting van de bestaande vruchtbare samenwerking met het college en
gemeenteraad en we vertrouwen er eveneens op dat we de uitkomsten van de
conferentie van 18 april terugzien in uw beleid voor de komende vier jaar.

