
 

 

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal 

Cc: Cie Samenleving van de gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal 

 

 

Betreft: verbeteren van de toegankelijkheid van het gemeentehuis 

Bennebroek, 30 juni 2017 

 

Geacht college,  

Over de (on-)toegankelijkheid van het gemeentehuis van onze gemeente heert de voorzitter 

van de werkgroep ‘Toegankelijkheid’ van de gemeente Bloemendaal, de heer Fons 

Hoenderdos, op 14 juni jl. ingesproken bij het agendapunt ‘De burger aan het woord’ in de 

vergadering van de Commissie Samenleving. 

Ter ondersteuning van zijn betoog is daarbij de door de werkgroep vervaardigde notitie over 

de toegankelijkheid van het Gemeentehuis uitgereikt. Om het belang van het onderwerp 

‘toegankelijkheid’ extra onder de aandacht te brengen zal de werkgroep de fracties tijdens 

hun fractieberaad op maandag 3 juli ook nog afzonderlijk spreken.  

De Wmo-raad ondersteunt het pleidooi van de werkgroep voor de verbetering van de 

toegankelijkheid van het gemeentehuis van harte. De werkgroep heeft voor de ‘grote’ 

verbouwing van het gemeentehuis en ook dit voorjaar nog haar expertise tijdig ingezet en 

gecommuniceerd met architect en projectleider over de vereiste voorzieningen om een 

goede toegankelijkheid.te borgen.   

Deze adviezen blijken volstrekt niet of maar zeer ten dele te zijn opgevolgd. Wij vinden het 

beschamend om te ervaren dat het gemeentehuis in Bloemendaal - een bij uitstek publiek 

gebouw – een dikke onvoldoende scoort als het op toegankelijkheid aankomt. Te meer 

omdat ons land het VN-verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap heeft 

geratificeerd en er verschillende gemeenten het implementatieplan testen. En dat gaat veel 

verder dan alleen de toegankelijkheid van openbare gebouwen!  

 



De Wmo-raad Sociaal Domein adviseert het college om: 

1. de in de eerdergenoemde notitie gesignaleerde knelpunten qua toegankelijkheid in 

het gemeentehuis van Bloemendaal op de kortst mogelijke termijn.op te lossen; 

2. een lokale inclusie agenda op te stellen;  

3. een coördinerend wethouder voor inclusief beleid te benoemen  ; 

4. mensen met een beperking bij het beleid dat hen raakt te betrekken; 

5. bij vergunningverlening voor activiteiten als bouw en verbouw de aanvragen mede 

beoordelen op het thema ‘toegankelijkheid’, net zoals er getoetst wordt op 

bijvoorbeeld brandveiligheid of energieprestatie.. Wanneer de wettelijke eis hiervoor 

nog ontbreekt, is er naar onze mening in ieder geval een adviserende en 

stimulerende rol weggelegd voor de vergunningverlener. Die vergunningverlener is 

vanzelfsprekend alleen geloofwaardig als in ‘eigen huis’ de toegankelijkheid op orde 

is. 

6. Het (laten) uitvoeren van een scan op: 

o alle andere openbaar toegankelijke gebouwen binnen de gemeente, 

zoals scholen, gemeentewerven, stations, etc.. 

o een dergelijke scan aanbieden aan particuliere instanties, zoals 

gezondheidscentra, sportscholen, winkels, kantoren e.d. om aandacht 

te vragen voor het onderwerp ‘toegankelijkheid’ zodat het borgen van 

de toegankelijkheid voortaan als een normaal onderdeel van de totale 

bedrijfsvoering wordt gezien. 

De werkgroep Toegankelijkheid heeft al diverse scans uitgevoerd bij diverse centrale 

openbare ruimten, sportvoorzieningen, bibliotheken en winkelcantra in onze gemeente. In 

overleg zullen leden van de werkgroep Toegankelijkheid graag bereid zijn om bij de punt 6 

genoemde scans te ondersteunen. Gebruik maken van deze beschikbare deskundige locale 

expertise draagt naar onze mening niet alleen bij aan de voldoening in het advieswerk van 

de leden van de werkgroep maar aan de kwaliteit van de hele gemeente. 

Wiij vertrouwen erop dat u om te beginnen met grote voortvarendheid het eerste punt 

aanpakt. Met belangstelling zien we uit naar uw (re-)actie op onze suggesties.. 

Met vriendelijke groet, 

 

Anne Gelderloos-Tuinstra 

Secretaris 

M: 06 2467 7433 


