
COLUMN

WELKEROL
GAAT U SPELEN?
WELLICHT HEEFTU DE MEDIABERICHTEN EROVEROPGEMERKT:OP 21 JANUARI

JL. IS IN DE TWEEDE KAMER EEN BELANGRIJKEVOLGENDE STAP GEZET NAAR

RATIFICATIEVAN HET VN-VERDRAG VOOR DE RECHTENVAN DE MENSEN MET

EEN BEPERKING.EEN HELE MOND VOL VOOR IETS HEEL SIMPELS: NEDERLAND

TOEGANKELIJK MAKEN VOOR ÁLLE BURGERS.

Wat verandert er?

Het grote verschil dat per 1 januari 2017 ontstaat,

is het simpele feit dat toegankelijkheid op dat
moment de norm wordt. Toegankelijkheid van

wonen, werken, vervoer, onderwijs en informatie.

Dat bijvoorbeeld locaties toegankelijk dienen

te zijn voor iedereen die ze wil bezoeken of ge-

bruiken, met of zonder beperking. Iets wat velen

vanzelfsprekend vinden overigens.

Wat betekent het voor u?

Best veel. Hoewel de eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat er een 'polder'-afspraak gemaakt is.
Die bepaalt dat 'de algemene toegankelijkheid
geleidelijk verwezenlijkt dient te worden, er voor-
zieningen van eenvoudige aard getroffen mogen
worden die naar evenredigheid van de belasting
dienen te zijn'. Tja, ik kan me voorstellen dat u nu
nóg geen idee heeft wat dat betekent.

Hoe kunt u hierin uw weg vinden?

Op verschillende manieren. Toegankelijkheid
wordt nu een onlosmakelijk onderdeel van elk

project dat u start, alleen al omdat u natuurlijk
voorbereid wilt zijnen klaar voor de toekomst.
Of het nu om de aanleg van een nieuwe wijk
gaat, herstructuring van een gebied of een kleine
verandering in de openbare ruimte. Wellicht deed
u dat al, doch de ratificatie verandert de vrijblij-

vendheid in een plicht.

Het is aan u en uw collega's welke rol u op zich
wilt nemen. Van de overheid zal verwacht worden

het goede voorbeeld te geven, eigenlijk zelfs ook

op de troepen vooruit te lopen. Als u bij of voor
een gemeente werkt, kunt u binnen uw organisa-
tie de discussie op gang brengen over de visie op
toegankelijkheid. Het zal positief op de gemeente
afstralen dat er aandacht is voor dit onderwerp en
de toegankelijkheid verbetert.

Daarnaast kan het voor u van belang zijn om te

kijken naar de bredere impact van toegankelijk-

heid. Budgetten staan in deze tijd onder druk
en als u kunt laten zien dat de inrichting van de

openbare ruimte een positieve invloed heeft op
de zelfredzaamheid van de inwoners, dan levert

dat ook voordelen op voor andere budgetten

zoals bijvoorbeeld de WMO. Het zou zomaar een

nieuwe wending kunnen geven aan begrotings-

onderhandelingen.

En vooruitlopend op de verkiezingen volgend
jaar, kan toegankelijkheid en maatschappelijke
betrokkenheid een onderwerp van importantie
worden.

Er liggen vele wegen open voor ons allemaal met

deze ratificatie. Nieuwe wegen die uitdagend en

hier en daar nog onbekend zijn. U kunt op mijn

support rekenen om een roadmap aan te reiken.
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