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Bijlage

1: overzicht sites met informatie en advies

Geachte mevrouw, meneer,
Eén van de doelstellingen die de gemeente Amsterdam heeft geformuleerd voor haar beleid is:
“alle Amsterdammers zijn in staat om maatschappelijk en sociaal actief zo lang mogelijk te
participeren in de samenleving”. Fysieke en sociale toegankelijkheid ten behoeve van mensen
met een beperking zijn middelen om dit te bereiken. Onder sociale toegankelijkheid versta ik de
mate van gastvrijheid ten aanzien van mensen met een beperking. Met deze brief doe ik hierbij
een dringend beroep op u om als organisatie en als eigenaar, beheerder of gebruiker van het
pand waarin uw organisatie is gehuisvest, deze toegankelijkheid te bewerkstelligen. Het kan
zijn dat u al stappen heeft ondernomen om dit te bereiken; in dat geval wil ik u hierbij mijn dank
daarvoor uitspreken.
Mensen met een beperking (van lichamelijke, psychische of verstandelijke aard) hebben het
recht te participeren; als werknemer, vrijwilliger, student, scholier, ouder, bewoner of actieve
burger. Mét eigen zeggenschap over hoe dit vorm gegeven wordt. Iedereen zou in staat moeten
zijn zelfstandig en onafhankelijk gebruik te maken van alles wat Amsterdam te bieden heeft en
zich overal en altijd welkom te doen voelen in onze mooie stad.
Steeds meer mensen zijn aangewezen op speciale voorzieningen of moeten gebruik maken
van bijvoorbeeld hulphond, een rolstoel of scootmobiel. De gemeente zet zich op tal van
terreinen in om knelpunten en belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen, op fysiek en
sociaal gebied. Dit is ook vastgelegd in een Plan van Aanpak Toegankelijkheid dat de
gemeente in november 2013 heeft vastgesteld.
Om van Amsterdam een echt toegankelijke stad te maken heb ik uw hulp dringend nodig. Alle
organisaties in Amsterdam zullen zich moeten inzetten om de fysieke en sociale
toegankelijkheid waar nodig te verbeteren en te bevorderen. Ik besef dat dit niet altijd een
makkelijke opgave is. De aard en functie van uw organisatie zijn factoren om rekening mee te
houden. Is een gebouw openbaar? Is het een monument? Waar is het gelegen? Wordt het
dagelijks door veel bezoekers bezocht? Wat is de functie: zorg- of welzijnsinstelling, theater,
museum, school, stadskantoor, winkel, park, horeca? Ongeacht aard en functie is het
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desondanks uw plicht te streven naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid. Samen zullen
we moeten zoeken naar acceptabele alternatieven als bepaalde ingrepen niet mogelijk zijn.
Bij het verbeteren van de toegankelijkheid hoeft niet alleen gedacht te worden aan fysieke
aanpassingen als een lift of automatisch openende deuren. Een gastvrije organisatie, waar
mensen met een beperking voelbaar welkom zijn door een goede ontvangst en desgewenst
aangeboden hulp, is minstens zo belangrijk. Oplossingen zitten vaak in kleine dingen.
Ik wil u wijzen op de vele informatie die voor handen is over het toegankelijker maken van
gebouwen en openbare ruimte, maar ook over het bevorderen van de gastvrijheid door een
goede bejegening van mensen met een beperking. Ik raad u aan contact te leggen met
belangenorganisaties om hen te laten meedenken over de mogelijkheden; deze organisaties
hebben ervaring en kennis om tot creatieve oplossingen te komen. Onderaan deze brief vindt u
een overzicht met de verschillende lokale en landelijke instanties die informatie bieden over het
verbeteren van toegankelijkheid en het stimuleren van een inclusieve samenleving.
Ik wil vanuit mijn positie werken aan een toegankelijk Amsterdam, ik hoop u ook.U kunt
desgewenst ook contact opnemen met één van mijn ambtenaren voor overleg en informatie,
(Francis Hartog van de dienst Wonen Zorg en Samenleven, f.hartog@amsterdam.nl ).

Hoogachtend,
Gemeente Amsterdam

Eric van der Burg
Wethouder Zorg en Welzijn.
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Bijlage: informatie en advies:

Algemeen:
http://www.allestoegankelijk.nl/
https://www.jekuntmeer.nl/
Amsterdam:
http://www.clientenbelangamsterdam.nl/
http://platformgehandicapten.jimdo.com/
http://www.toegankelijkamsterdam.nl/toegankelijk/toe_view.asp?lan_id=1&zok_code=t
oegankelijkheid_nederlands
Inclusie:
http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vn-verdrag
http://www.coalitievoorinclusie.nl/
http://www.perspectief.org/
http://inclusie.startpagina.nl/

