
 

Geachte heer, mevrouw,  

 
In 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een 

handicap (in het kort: VN-Verdrag Handicap) officieel bekrachtigd. Het doel van 

het VN-Verdrag is om de drempels voor personen met een beperking zo veel 

mogelijk weg te nemen, zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de 

samenleving. Gemeenten zijn sindsdien verplicht om voor de beleidsterreinen 

waar zij verantwoordelijk voor zijn, te werken aan een geleidelijke uitrol van het 

Verdrag. Sinds 2017 hebben we binnen de gemeente Groningen gewerkt aan het 

VN-verdrag vanuit het Actieplan Toegankelijk Groningen 2017/2021. Met deze 

brief willen we u informeren hoe we er voor staan. In de bijlagen van deze brief 

kunt u het Actieplan Toegankelijk Groningen 2017/2021 (bijlage 2) en het 

document Actieplan Toegankelijke Stad Groningen 2017/2021- Een 

Tussenstand (vanaf nu Tussenstand, bijlage 1) vinden.  
 

In de Tussenstand blikken we terug op activiteiten die de afgelopen jaren 

hebben plaatsgevonden en geven we aan waar knelpunten zitten. Tevens 

geven we een korte doorkijk naar hoe de acties en de knelpunten gevolg 

krijgen. De Tussenstand is besproken met de werkgroep Toegankelijk 

Groningen. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid adviseren zij de gemeente 

gevraagd en ongevraagd over toegankelijkheid in brede zin. De werkgroep is 

gevraagd om een reactie te geven op deze Tussenstand. 

 
In het algemeen kunnen we zeggen dat we de afgelopen jaren meer aandacht 

hebben gehad voor de toegankelijkheid van de stad. Dat heeft tot een aantal 

mooie projectresultaten geleid. Een mooi voorbeeld is de totstandkoming van de 

herinrichting van de Westerhaven (bushalte), de Astraat en de Abrug. De 

evaluatie van dit project met de werkgroep Toegankelijk Groningen is aan u 

voorgelegd in de brief Evaluatie toegankelijkheid binnenstad west.  

Een belangrijke conclusie uit deze evaluatie is dat over het geheel genomen deze 

nieuwe inrichting op veel plekken goed toegankelijk is. Dit is het resultaat van 
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het doorlopen proces waarbij de werkgroep Toegankelijk Groningen vanaf een 

vroeg stadium betrokken is geweest. 
 

Ook concluderen we in het document Tussenstand dat het werken aan het VN-

Verdrag en daarmee een inclusieve stad, nog niet bij iedereen een automatisme 

is. Naast het vergroten van kennis over de artikelen uit het VN-Verdrag is het 

belangrijk te onderzoeken hoe we met elkaar een stad creëren waarin inclusiviteit 

vanzelfsprekend is. Één ding is zeker; daar hebben we allemaal een rol in. En we 

kunnen het best, want we hebben mooie voorbeelden ‘in huis’.  

 

Het huidige actieplan loopt tegen het einde van haar termijn en daarmee is het 

tijd om te werken aan nieuw plan. In dit nieuwe actieplan werken we verder 

aan de algemene toegankelijkheid van de gemeente, zowel binnen het sociaal 

als het fysiek domein.  

Het VN-verdrag vraagt om een geleidelijke verbetering van onze 

voorzieningen. Om hier te komen, ontwikkelen we onze koers en kaders 

waarin we werken aan toegankelijkheid. Daarmee willen we focus 

aanbrengen en voor realistische doelen zorgen.  

Bij de tot standkoming van het nieuwe actieplan gaan we vanzelfsprekend uit 

van de uitgangspunten van het VN-Verdrag Handicap. Ook de Tussenstand, 

gesprekken met de werkgroep Toegankelijk Groningen en andere bredere 

adviesstructuren geven richting aan het nieuwe plan. Ook zijn er waardevolle 

ervaringen en aanbevelingen voortgekomen uit de Evaluatie toegankelijkheid 

binnenstad west die input geven.  

 

Wij zijn van plan om u eind 2020 een nieuw actieplan voor te leggen. 
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

loco-burgemeester,     secretaris, 

Roeland van der Schaaf    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


