
Van: Diana Feringa <diana.feringa@groningen.nl>  

Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 18:53 

Aan: Wolbert Meijer <wolbert.meijer@groningen.nl>; Esther Dallinga <esther.dallinga@groningen.nl> 

CC: Ingrid Bolhuis <ingrid.bolhuis@groningen.nl> 

Onderwerp: Let's Gro en Werkgroep Toegankelijkheid  

 

Geachte raadsleden, 

 

 

Op 1 november 2019 heeft de Werkgroep Toegankelijk Groningen tijdens Let’s Gro in het Stadhuis een 

presentatie gehouden over haar werkzaamheden voor en in de gemeente Groningen met als 

doel bevordering van de implementatie van het VN-verdrag gelijke rechten voor mensen met een 

handicap. 

  

De werkgroep heeft in haar programma een oproep aan de raad gedaan om medewerking aan een 

aantal voorstellen tot verbetering van de positie van de doelgroep. Door de aanwezige raadsleden is het 

voorstel opgepakt om te zorgen voor toegankelijke (openbare) toiletten en verschoonmogelijkheden in 

de binnenstad. 

  

Er staan echter nog voorstellen tot verbetering open die ik graag onder uw aandacht wil brengen en u wil 

verzoeken die zo mogelijk op te pakken om gezamenlijk ons steentje bij te dragen aan 

de verdere implementatie van het VN-verdrag. 

  

Informatie over de Let’s Gro avond en over de nog openstaande voorstellen kunt u vinden in de bijlagen. 

De voorstellen waar de werkgroep aandacht voor vraagt zijn: “Steun erkenning voor de Nederlandse 

gebarentaal”, “Zorg voor veiligheid in de openbare ruimte” en “Speelruimte voor wonen”. 

  

Ik hoop van harte dat u de tijd kunt vrijmaken om samen met leden van de werkgroep aandacht te 

besteden aan een uitwerking van één van de voorstellen. 

Ik vertrouw er op u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Wethouder Glimina Chakor   
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                                                 LET's GRO TOGETHER 2019 

 

 

WERKGROEP TOEGANKELIJK GRONINGEN 

een jaar ervaring rijker 
 

duo-presentatie door Herman (coördinator WTG)  

                 Marlieke (communicatie WTG) 

 

 

 

Wat en wie is de WTG?  

De Werkgroep Toegankelijk Groningen is een netwerk van en voor ‘burgers met een handicap’ in de 

Gemeente Groningen. 

In de kortste samenvatting: 

handicap-breed 

diversiteit als uitgangspunt 

sociaal: handicap/beperking als repeterende confrontatie tussen individu en samenleving 

domein-breed burgerschap 

VN verdrag ‘Gelijke rechten en kansen’ 

WTG als verbindende schakel en netwerk 

* bijlage voor de toelichting 

 

LET's GRO 2018  

Let’s Gro 2018 was een eerste oefening in politieke participatie onder andere omstandigheden nl vlak voor 

de gemeenteraad-verkiezingen.  

Een paar voorstellen zijn zo een beetje de mist in gegaan. Of meegenomen in de lopende zaken. Zoals 

aandacht voor veiligheid voor de blinde en slechtziende burger in het hectische traject van de 

binnenstadsverbouwing. De zebra's! 

Net vanmiddag heeft de WTG het Groningse Sportakkoord mee ondertekent. Met extra aandacht voor 

mensen met een handicap/beperking. 

Top! Wij willen graag inclusief, maar niet vergeten worden als het 'met zuurstoffles of op wielen' een 

beetje anders gerealiseerd moet worden. Sport en beweging is voor iedereen leuk en belangrijk. 

De vraag 'hoe het mensen met een handicap in Groningen vergaat op weg naar werk' blijkt lastig. Daar 

zijn we nog mee bezig. Met name Jan van Slochteren met hulp van de fracties van de PvdD en 100% 

Groningen. 

 

Een greep uit onze drukke agenda van afgelopen jaar. 

In vogelvlucht en verre van volledig, anders zijn we morgen nog niet klaar. 

Een paar van de grote projecten. 

Na en naast onze leerzame stadswandeling met Glimina op 14 juni. 

 

* toegankelijke en inclusieve stembureau's (met name de Dovengemeenschap) 

* herinrichting binnenstad 

* revitalisering gemeentehuis 

* Groninger Forum 

* inbreng in de Woonvisie van de Gemeente Groningen 

* Groninger Sportakkoord (al genoemd) 



* toegankelijkheid van scholen, Wij-locaties, conservatorium, BijVrijdag, MFA De Wijert…  

* het aankaarten van On-toegankelijkheid en de ervaring NIET welkom te zijn, waar we helaas nog elke                  

  dag mee geconfronteerd worden. Soms maak je er werk van, meestal niet. 

* evenementen en festivals: een wereld te winnen! 

* adviezen bij Toegankelijk Erfgoed en musea...   

  Hoe komen we in beeld en vervolgens binnen? 

* Dat is ook van toepassing op de basis van het beleid van de Gemeente: in Onderzoek, Informatie en  

  Statistiek (OIS) verdwijnen we als ‘buitengewone burgers’ vaak geluidloos en zonder boze opzet uit de  

  cijfers. Gewoon omdat de vragen en/of onderzoeksinstrumenten niet aansluiten. Punt van aandacht! Nu  

  ook van OIS. 

* Ander belangrijk thema: de regionale media RTV Noord en OOG. Zonder ondertiteling of andere  

  oplossing voor doven en slechthorenden niet te volgen. Blijkt een stug punt om aan te passen. Dus wie  

  kan helpen? Graag! 

* Hetzelfde geldt voor bioscopen. 

NB! De Raadsvergaderingen van onze Gemeente gaan vanaf januari ondertiteld worden.  

Zie je wel, kan best! 

 

Intussen geven we ook nog af en toe een workshop en advies aan andere Gemeenten. 

Dat is allemaal best veel voor vrijwillige experts. 

De samenwerking met medewerkers van de Gemeente, ondernemers en andere betrokkenen gaat prima, 

maar de realiteit is dat het nog veel ONS EIGEN initiatief is. 

Dat kan beter. 

 

Een daadwerkelijk inclusieve gemeente en samenleving gaat ons allemaal aan!  

 

 

 

 

 

 


