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Reactie op ‘Tussenstand actieplan Toegankelijkheid’ 
De werkgroep Toegankelijk Groningen heeft op 4 mei het concept ‘Tussenstand actieplan 
Toegankelijkheid’ van Lidwien Reehuis ontvangen, met de vraag om reactie hierop vanuit 
de werkgroep. Dit stuk is een weerslag van de verzamelde input van de werkgroepleden. 

We herkennen veel van de input vanuit onze werkgroep in deze tussenstand, maar hebben 
nog de volgende belangrijke opmerkingen/toevoegingen: 

• Het document bevat veel goede intenties: daar zijn we als werkgroep erg blij mee. Wel 
is het belangrijk om te zorgen dat het niet bij intenties blijft, maar dat hier daadwer-
kelijk wat mee gebeurt. Daarom zien we graag dat die intenties in het nieuwe actie-
plan concreet en meetbaar worden geformuleerd. 
 

• In de Oosterpoort & Stadsschouwburg zijn basisvoorzieningen voor mensen met een vi-
suele of mobiliteitsbeperking. Recentelijk is aangekondigd dat de gratis begeleiders-
kaart vervalt omdat dit door een aantal mensen als discriminerend wordt ervaren. Voor 
burgers die wel afhankelijk zijn van hulp, is dat weer een extra drempel om onbezorgd 
te kunnen genieten nog afgezien van de extra kosten hierdoor. Het begeleiden van 
mensen met een handicap is meer dan alleen de plaats helpen vinden en de jas ophan-
gen, daar hoort ook assistentie bij toiletbezoek, oriëntatie in de massa, audioscriptie 
etc. bij. Wie geen begeleiderskaart nodig heeft hoeft daar natuurlijk geen gebruik van 
te maken. 
 

• Bij Thema “Verbouw” staat dat de werkgroep vreest dat “het bij verbouw kan voorko-
men dat goede voorzieningen ineens verdwijnen”. Dat klopt niet want we hebben al 
meermaals geconstateerd dat dit het geval is. We hebben voorbeelden hiervan bij het 
Loket Bouwen en Wonen aangeleverd met het verzoek hierover met beleidsmakers af 
te stemmen, maar we worden van het kastje naar de muur gestuurd. Graag zien we dat 
deze vragen serieus worden genomen. 
 

• Bij Inrichting stad staat “Voor blinden en slechtzienden is de nieuwe inrichting lastiger 
geworden door een gebrek aan voorspelbare inrichting.” Dit is een understatement, het 
is “veel lastiger” geworden. Feit blijft dat de gemeente wel blinden en slechtzienden 
in het proces heeft betrokken, maar uiteindelijk te weinig met hun bevindingen gedaan 
heeft, waardoor nu allerlei aanpassingen nodig zijn. 
 

• Wat de mobiliteit betreft zien we buslijnen meer en meer uit de wijken verdwijnen, 
omwille van de snelle verbinding (met de verwachting daardoor meer reizigers te trek-
ken). Hierdoor wordt de afstand tot een bushalte groter, hetgeen voor reizigers met 
een beperkte mobiliteit problematisch kan zijn. Hoe moeilijker het wordt om met de 
bus te reizen des te meer zullen gebruikers op het WMO-vervoer gaan terugvallen en 
dat wil de gemeente juist binnen de perken houden. 
Ketenvervoer: voor mensen met een beperkte mobiliteit is elke overstap een extra te 
nemen drempel en een kans dat ze daardoor niet meer deelnemen aan de samenleving. 
 

• Volgens de Participatiewet moet de gemeente bij nieuwe gevallen zorgdragen voor de 
inrichting van aangepaste werkplekken en hulpmiddelen. Vroeger was, en bij oude 
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gevallen is, dat het UWV. De werkgroep is bezorgd over het toewijzingsbeleid, dus wat 
de criteria hiervoor zijn. Het moet er niet toe leiden dat de gemeente bijvoorbeeld be-
sluit om voor een blinde werknemer geen leesregel (braille) te financieren om budget-
taire redenen. 
 

• Wat de positie van de werkgroep Toegankelijk Groningen betreft wringt het dat in het 
document voortdurend melding wordt gemaakt van het betrekken van de werkgroep, 
maar dat die eigenlijk geen status heeft en vooral een privé-initiatief is. Dat is geen 
goede basis voor een blijvende continuïteit. 
 

• Woningaanbod voor mensen met een beperking is nog een onderwerp waar veel te ver-
beteren is. Het is een samenwerking tussen woningbouwcorporaties, WIJ-teams en de 
gemeente. Er is geen helder overzicht van het aantal rolstoelwoningen en er is ook 
geen inzicht over de huurprijzen hiervan. De rolstoelgeschikte woningen die de laatste 
jaren op Woningnet zijn aangeboden vallen vaak in een duurder huursegment, waar-
voor iemand met een beperking of chronische ziekte en een smalle beurs niet in aan-
merking komt. Het komt daardoor voor dat voorzieningen worden verwijderd omdat er 
in dat segment geen huurders met een beperking zijn, terwijl die daaraan in het lagere 
segment juist gebrek aan is. In het kader van de Woonvisie van de gemeente Groningen 
heeft de werkgroep diverse malen aangekaart dat er onvoldoende diversiteit aan wo-
ningen is. Met name vragen wij aandacht voor hofjes-wonen, diverse vormen van 
groepswonen en huisvesting voor solo-zeilers. 
 

• Bij mediacommunicatie wordt alleen TV-Noord i.h.k.v. crisiscommunicatie genoemd, 
maar communicatie moet gewoon toegankelijk zijn, dus is ondertiteling noodzaak. Dat 
geldt niet alleen voor TV-Noord, maar ook voor OOG-TV die gesubsidieerd wordt door 
de gemeente (waar de gemeente dus invloed op heeft). 
 

• Vanuit de werkgroep is veel energie gestopt in de Waaijer Toegankelijkheid, bedoeld 
als handreiking voor de WIJ, horeca, etc. om te helpen mensen met een beperking wel-
kom te heten. De inhoud is inmiddels al lang klaar, maar de vormgeving en de versprei-
ding is een taak voor de gemeente Groningen. 
 

• In 2019 is het Groninger Sportakkoord getekend, hier was de werkgroep (op eigen initi-
atief) volop bij betrokken. In de uitvoering van dat akkoord is ruim aandacht voor kin-
deren met een beperking, maar ook voor volwassenen met een beperking is sport en 
beweging belangrijk. Er moet voor gewaakt worden dat de uitvoering in de volle 
breedte wordt opgepakt: inclusief is inclusief! 
 

• Voor de Toegankelijk Groningen vergaderingen in het kader van Let’s Gro waren alle 
raadsleden uitgenodigd. Het idee was en is dat raadsleden haalbare doelen adopteren 
om Groningen inclusiever te maken. In 2019 kwamen slechts enkele raadsleden, maar 
dat kwam niet door desinteresse maar door de drukke Let’s Gro programmering en an-
dere moverende redenen. 
 

• In het document worden enkele specifieke projecten genoemd waarbij de werkgroep 
actief door de projectleider is benaderd/betrokken. Dat zijn goede voorbeelden waar 
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we blij mee zijn. Daarnaast hebben we gelukkig nog heel veel goede ervaringen. We 
hopen dat deze goede voorbeelden navolging krijgen, i.e. het begin van de cultuurver-
andering die het VN-Verdrag Handicap behelst. 
 

• We gaan er van uit dat we als werkgroep Toegankelijk Groningen actief betrokken wor-
den bij de invulling c.q. het tot stand komen van het nieuwe actieplan. Wij willen 
graag op een constructieve manier samenwerken en onze ervaring bijdragen om in onze 
gemeente de cultuurverandering die het VN-Verdrag behelst te verwezenlijken. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Werkgroep Toegankelijk Groningen 


