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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij bieden wij u ons antwoord aan op de door de heer R. Bolle van het 
CDA gestelde vragen omtrent de Testdag Toegankelijkheid in de week van de 
toegankelijkheid. 

De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

Voorafgaande aan de beantwoording willen wij u mededelen dat wij veel 
belang hechten aan een lokale belangenbehartiging en actieve deelname van 
mensen met een handicap in het gezamenlijk vorm geven van het VN-verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap. Wij werken nauw samen 
met de Werkgroep Toegankelijk Groningen die gevraagd en vooral ongevraagd 
advies geeft in het tot stand komen van een toegankelijke stad. 

1. Is het college van plan om aandacht en invulling te geven aan de week 
van de toegankelijkheid? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waarom niet? 

Het college voert zijn Actieplan Toegankelijke Stad 2017-2012 uit in 
een goede en structurele samenwerking met de Werkgroep 
Toegankelijk Groningen. Deze lokale groep bestaat uit mensen met 
diverse handicaps. De Werkgroep was voornemens in de week van de 
Toegankelijkheid (eerste week van oktober) een thema gericht op 
bewustwording te presenteren, maar om organisatorische redenen gaat 
dat niet meer tijdig lukken. Vanuit de Werkgroep wordt nu met Let's 
Gro op vrijdag 2 november in de nieuwe raadszaal een bijzondere 
bijeenkomst georganiseerd over "Toegankelijk Groningen". Wij hebben 
voortdurend aandacht voor het maken van een toegankelijke stad en als 
koplopergemeente VNG zetten wij ons daar ook extra voor in. Wij zijn 
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niet voornemens om een bijzondere invulling te geven aan de week van 
de Toegankelijkheid. 

2. Is het college op de hoogte van het bestaan van de testdag 
toegankelijkheid tijdens de landelijke Week van Toegankelijkheid? 

Wij zijn op de hoogte van het bedrijf Ongehinderd. Dit is een bedrijf 
dat voor toegankelijkheid en zijn eigen organisatie aandacht vraagt door 
een oproep om toegankelijkheid te testen via zijn App. 

3. Is het college voornemens om deel te nemen aan de Ongehinderd 
Testdag? Zo niet, waarom niet? 

De testdag die georganiseerd wordt door Ongehinderd is een door hem 
in het leven geroepen landelijke testdag waar iedereen gratis de 
Ongehinderd App met de functie lokale tester kan downloaden en 
installeren. De resultaten komen op de App en de site van 
Ongehinderd.nl. ledereen kan op 3 oktober een lokale tester zijn. Na die 
dag is de functie van de gratis test over en wordt het een betaalde App. 
Het wel of niet deelnemen op die dag staat iedereen vrij. 

4. Ziet het college iets in het idee om een (jaarlijkse) 
toegankelijkheidsprijs te koppelen aan deze testdag om zo op een 
positieve manier aandacht te geven aan het toegankelijk maken en 
houden van Groningen? 

De door u vorig jaar in het leven geroepen toegankelijkheidsprijs 
vinden wij een goed initiatief en het vervolg hiervan willen we dan ook 
graag bij u laten. Wij zijn benieuwd naar uw nominaties van dit jaar. 
In samenwerking met de Werkgroep Toegankelijk Groningen en andere 
partijen zoals de Groninger City Club zijn wij aan het onderzoeken hoe 
we toegankelijkheid meer onder de aandacht kunnen brengen door o.a. 
ondernemers te wijzen op hun voorbeeldfunctie. Mogelijk dat u voor 
uw toegankelijkheidsprijs ook samenwerking kunt zoeken met de 
Werkgroep Toegankelijk Groningen. 

Eind van dit jaar wordt u nader geïnformeerd over de stand van zaken van het 
Actieplan Toegankelijke Stad 2017-2021. Wij vertrouwen erop u hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO inzake Testdag Toegankelijkheid in de week van de 
toegankelijkheid 

Geacht college, 

In de afgelopen jaren heeft de CDA-fractie het belang van een toegankelijke gemeente meerdere 
malen aangekaart. Het aangenomen initiatiefvoorstel 'toegankelijkheid under construction' is daar 
een uiting van. Daarnaast is er vorig jaar door de CDA-fractie een toegankelijkheidsprijs in het leven 
geroepen, dit om o.a. ondernemers op een positieve manier op het belang van toegankelijkheid te 
wijzen. De gemeente Groningen is inmiddels ook koploper gemeente als het gaat om de 
implementatie van het VN-verdrag Handicap. Het belang van een toegankelijke gemeente wordt 
breed gedeeld in de gemeenteraad. 

Woensdagmiddag 3 oktober gaan honderden mensen met en zonder beperking op pad om locaties 
te testen op toegankelijkheid: restaurants, winkels en vrije tijdslocaties, maar ook openbare locaties 
zoals het gemeentehuis. De focus ligt daarbij op goede voorbeelden van toegankelijke plekken in de 
gemeente. Doel van deze testdag is om, tijdens de landelijke Week van Toegankelijkheid, op een 
leuke manier meer bewustwording te creëren over toegankelijkheid. Fysieke toegankelijkheid is 
tenslotte een van de voorwaarden voor een inclusieve gemeente. Deze activiteit past goed bij de 
uitgangspunten van het VN-verdrag van de rechten van personen met een handicap dat op 14 juli 
2016 in Nederland in werking is getreden^ 

Toegankelijkheid heeft blijvend en continu aandacht nodig. Meedoen aan een landelijke testdag in 
de week van de toegankelijkheid past wat het CDA betreft goed in de weg die Groningen, met 
betrekking tot toegankelijkheid, in wil slaan. Diverse gemeenten hebben zich al aangemeld om deel 
te nemen aan deze testdag. De gemeente Groningen heeft dit (nog) niet gedaan. Onze fractie heeft 
daarom de volgende vragen: 

1. Is het college van plan om aandacht en invulling te geven aan de week van de 
toegankelijkheid? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waarom niet? 

2. Is het college op de hoogte van het bestaan van de testdag toegankelijkheid tijdens de 
landelijke Week van Toegankelijkheid? 

3. Is het college voornemens om deel te nemen aan de Ongehinderd Testdag? Zo niet, waarom 
niet? 

4. Ziet het college iets in het idee om een (jaarlijkse) toegankelijkheidsprijs te koppelen aan 
deze testdag om zo op een positieve manier aandacht te geven aan het toegankelijk maken 
en houden van Groningen? 

Hoogachtend, 

René Bolle 

^ Vereniging van Nederlandse Gemeenten 


