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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

In de raadscommissievergadering Extra (veeg)Commissie d.d. 13 december 
2017 is het Actieplan Toegankelijke stad (collegebrief 23 november 2017) 
door u besproken. 

Tijdens de discussie constateerden wij gezamenlijk dat er een verschrijving in 
de brief staat. Het gaat om de zin '̂'Bovendien is het zo dat veel maatregelen die 
ten goede komen aan alle bewoners ook ten goede komen aan mensen met een 
fysieke beperking". Dit hebben wij inmiddels aangepast in ̂ 'Bovendien is het zo dat 
veel maatregelen die ten goede komen aan mensen met een fysieke beperking ook ten 
goede komen aan alle andere bewoners en gebruikers van de stad". De brief wordt 
in RIS vervangen. 

Bijgaande ontvangt u de toegezegde planning van activiteiten die 
voortvloeien uit het Actieplan Toegankelijke Stad. 

Om te borgen dat toegankelijkheid voortdurend aandacht krijgt binnen de 
gemeente, zijn er inmiddels twee aanjagers in de gemeentelijke organisatie 
aangesteld om binnen het sociaal en fysiek domein o.a. de voortgang van 
activiteiten te bewaken en waar nodig aan te jagen. 

In de afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten en is het nodige in werking 
gezet. Zo is er een structureel overleg met de doelgroep die een gevraagd en 
ongevraagd advies geeft op zaken die te maken hebben met toegankelijkheid. 
Binnenkort kunnen we een "Aanbeveling Toegankelijkheid" op 
bouwaanvragen het licht laten zien. Fiets stewards zijn zichtbaar met succes 
aanwezig in de binnenstad. Met de kennisinstellingen, RUG, 
Hanzehogeschool en UMCG is een overleg gestart om toegankelijkheid te 
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verbeteren en bewustwording bij studenten te bevorderen en met de GCC zijn 
contacten om in gezamenlijkheid met de doelgroep te kijken naar 
toegankelijkheid. 

Niet alleen voeren we de komende tijd de activiteiten uit van de bijgaande 
planningslijst maar kijken we ook welke activiteiten toegevoegd kunnen 
worden. 

Eind van het jaar geven wij u graag een tussenstand van de activiteiten en 
initiatieven. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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