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Aan: College B&W en leden Gemeenteraad Bloemendaal 

 

 

 

Betreft: Reactie op beantwoording College B&W aan Gemeenteraad van het  

Advies van de Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal inzake  

Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid Gemeentehuis Bloemendaal 

 

Uw kenmerk pdf-bestandsnaam: Beantwoording TCM 103 vragen  werkgroep 

Toegakelijkheid gementehuis 2017015848 

 

Datum: 28 november 2017 

 

 

Geacht College B&W en leden van de  Gemeenteraad van Bloemendaal, 

 

Graag vraagt de Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal uw aandacht voor het volgende. 

 

- Datum 22 mei 2017 stelde de Projectgroep Toegankelijkheid een advies op over de 

bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van het gemeentehuis Bloemendaal. 

Dit advies stuurden wij toe aan het College B&W en aan de leden van de Gemeenteraad. 

- Datum 14 juni verzorgden wij een presentatie voor de Commissie Samenleving. 

- Datum 30 juni stuurde ook de Wmo-raad Sociaal Domein een advies met betrekking tot 

verbeteren van de toegankelijkheid van het gemeentehuis aan het College B&W en cc 

commissie Samenleving.  

- Datum 3 juli 2017 verzorgden wij presentaties over de toegankelijkheid van de Raadszaal 

tijdens het fractieberaad. 

- Aan de Commissie Samenleving werd op 21 juni 2017 door Wethouder Heijink toegezegd 

dat de rapportage over de toegankelijkheid stadhuis wordt opgepakt  

en op zo kort mogelijke termijn, in ieder geval nog dit jaar, een voorstel wordt voorgelegd aan 

de raad. 

- Bij grote toeval troffen wij dit weekend, datum 25 november 2017, bij de vergaderstukken 

voor de Commissie Bestuur en Middelen, vergaderdatum 7 december 2017, de beantwoording 

van ons advies van 22 mei 2017 gericht aan de leden van de gemeenteraad Bloemendaal en 

ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris van Bloemendaal. 

- De Wmo-raad Sociaal Domein noch de Projectgroep Toegankelijkheid ontving tot op heden 

van deze beantwoording een bericht. 

 

Een eerste indruk bij het bestuderen van de beantwoording.  

Bijzonder teleurstellend is het dat uit de beantwoording door het College B&W niet of 

nauwelijks de intentie spreekt dat Toegankelijkheid en Zelfstandigheid voor mensen met 

functiebeperkingen voor de gemeente Bloemendaal belangrijk zijn en prioriteit hebben.  
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Dit in grote tegenstelling tot de toezegging van het College B&W aan de Wmo-raad 

Bloemendaal, datum 3 juni 2013, ten aanzien van de nieuwbouw van het Gemeentehuis:  

“Het hele gebouw moet voor minder validen en rolstoelgebruikers zelfstandig goed 

toegankelijk zijn”.  

 

De beantwoording door het College verbaast ons om verschillende redenen, zoals.  

- Kosten en baten worden tegen elkaar afgewogen, waarbij de kosten ogenschijnlijk 

doorslaggevend zijn als het gaat om hoge bedragen. Maar zijn kosten en baten in dit geval wel 

tegen elkaar af te strepen wanneer niet aan de eisen van toegankelijkheid is voldaan? 

 Erkend wordt dat in de buitenruimte de hellinghoek naar de centrale entree te stijl is en te 

lang en niet voldoet aan de minimale eisen van toegankelijkheid. Maar gezien de gemaakte 

keuze voor het ontwerp wordt toch geadviseerd niet over te gaan tot aanpassing. 

Een moeilijk navolgbare overweging, want de vraag die daardoor blijft bestaan is: Hoe kom je 

dit “openbare” gebouw dan zelfstandig via de normale hoofdentree binnen?  

Ter illustratie. Door leden van de Projectgroep Toegankelijkheid werd geprobeerd de helling 

in een rolstoel te nemen, ‘maar door gebrek aan spierballen’, wilde het niet lukken.  

En ook met een rollator is het buitengewoon lastig. 

Het maakt je afhankelijk van anderen. Er wordt verwacht dat personen met een handicap zo 

zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving.  

Dat houdt in dat dit ook mogelijk moet zijn!  

 

De noodzaak wordt nog extra benadrukt in het door Nederland geratificeerde VN-Verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap en het door het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgestelde Plan van Aanpak ten behoeve van de 

Implementatie van dit VN-verdrag Handicap. 

Juist ook met het oog op een steeds ouder wordende generatie zou daarop nu al geanticipeerd 

moeten worden. 

 

Aanvullend aan voornoemde heeft de Projectgroep Toegankelijkheid onder grote tijdsdruk 

ook puntsgewijze een reactie in de brief van het College toegevoegd. Herkenbaar in kleur 

Rood. Zie bijlage. 

Wij verzoeken u om dit schrijven samen met de bijlage als ingekomen stuk te behandelen in 

de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen op 7 december 2017, onder 

agendapunt 14 Toegankelijkheid Gemeentehuis.  

 

Wij hopen dat u met een positieve inzet en met grote voortvarendheid de adviezen van de 

Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal over zult nemen om de Bereikbaarheid, 

Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van het Gemeentehuis Bloemendaal sterk te verbeteren. 

 

Uw reactie stellen wij zeer op prijs. 

 

Hartelijke groet, 

 

Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal. 

Marlouk Alders, Petra Storm, 

Cees Dedel, JanWillem Hollink, Fons Hoenderdos, Cees Sieswerda. 

 

Kopie: mw. Ellen Severijnse, mw. Marijke Bergh  

en Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal, 

 

Bijlage: B-14112017 Antwoord College B&W met in Rood Reactie Projectgroep DEF 


