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Onderwerp: Toegankelijkheid en ‘uitgankelijkheid’ van openbare gebouwen in de gemeente
Velsen
Geachte leden van de raad

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft als doel dat iedereen kan participeren in de samenleving. Om in fysieke zin te kunnen participeren is het noodzakelijk dat openbare gebouwen voor mensen met een handicap toegankelijk en ‘uitgankelijk’ zijn. Op basis van non-discriminatie regelgeving
zijn overheidsorganisaties zelfs verplicht hier zorg voor te dragen.
December 2009 heeft het Gehandicapten Beraad van Velsen op verzoek van het College het onderzoek
“Toegankelijkheid en uitgankelijkheid van openbare gebouwen in de gemeente Velsen” uitgebracht.
In het rapport maakt het Gehandicapten Beraad onderscheid in aantal soorten accommodaties:
1. gemeentehuis
2. welzijnsaccommodaties
3. culturele accommodaties
4. sportaccommodaties
Veel van de voorstellen die het Gehandicapten Beraad heeft gedaan, kunnen gespreid over enkele jaren uit de reguliere budgetten gefinancierd worden (bijv. een stoep verlagen, een alarmkoord in een
toilet aanbrengen, een blindegeleidestrook aanleggen). Daarnaast wordt de toegankelijkheid van het
gemeentehuis meegenomen bij de renovatie. Overige grotere uitgaven worden gefinancierd uit het
Wmo-budget.
Sommige voorstellen van het Gehandicapten Beraad Velsen zijn niet aan de gemeente maar aan ander
organisaties om al of niet uit te voeren. Het verlagen van een bar in een buurthuis valt bijvoorbeeld
onder de verantwoordelijkheid van Stichting Welzijn Velsen. Een sportvereniging dient zelf te zorgen
dat haar clubhuis toegankelijk is. Enkele andere voorstellen stuiten op praktische bezwaren.
Er dient bijvoorbeeld voldoende toezicht te zijn op elektrische deuren in gebouwen waar (ook) veel
kinderen gebruik van maken.
Wij hebben ervoor gekozen om eerst de toegankelijkheid van buurthuis de Mel en buurthuis de
Dwarsligger te verbeteren.
Uiteraard hebben wij met Gehandicaptenberaad overleg over de prioritering en uitvoering van de aanbevelingen.
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