
Geachte heer, mevrouw,  

 

 

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

handicap (kortweg: VN-verdrag Handicap) officieel bekrachtigd. Het doel 

van dit verdrag is om drempels voor personen met een beperking zo veel 

mogelijk weg te nemen zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de 

samenleving. 

 

Sinds 2017 werken we in de gemeente Groningen aan de uitvoering van dit 

VN Verdrag. In 2020 hebben we de tussenstand opgemaakt van ons eerste 

Actieplan Toegankelijk Groningen 2017-2021, en hierbij bieden we onze 

Agenda Toegankelijk Groningen 2022 – 2025 aan. 

 

In de afgelopen jaren is de aandacht voor toegankelijkheid gegroeid en steeds 

meer een onderdeel geworden in de ontwikkeling van ons beleid en 

uitvoering. In het voorjaar van 2020 hebben we een tussenstand opgemaakt 

(kenmerk 220581-2020) en voorjaar 2021 hebben we u per brief 

geïnformeerd over de voortgang en de stappen die we de afgelopen periode 

hebben gezet (kenmerk 194610-2021).  

 

Onze ambitie van toegankelijke gemeente vraagt continue aandacht en inzet. 

Ook nu werken wij aan het wegnemen van drempels en het verbeteren van de 

toegankelijkheid. Met deze brief willen wij u informeren over onze 

Toegankelijkheidsagenda en een aantal belangrijke aandachtspunten die in de 

agenda staan benoemd. 
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Agenda Toegankelijk Groningen 2022 - 2025 

Met de nieuwe agenda willen we verdere stappen maken in het komen tot het 

uiteindelijke doel van het VN Verdrag dat mensen met een beperking: 

• vrijelijk kunnen kiezen waar, met wie en hoe zij willen wonen en leven;  

• de beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig 

ondersteunen bij het participeren in de samenleving;  

• net als iedereen toegang hebben tot informatie, producten, openbare 

voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte.  

 

Toegankelijkheid raakt aan vrijwel alle beleidsterreinen, zowel ruimtelijk als 

sociaal. Bewustwording is daarin een belangrijk element. Inzicht krijgen in de 

belangrijkste aandachtspunten en verbeteringsmogelijkheden, en dat vertalen 

naar een agenda voor de komende jaren is dan ook een brede opdracht. 

Daarmee is deze agenda een algemene paraplu; de uitwerking vindt plaats 

binnen de verschillende domeinen. 

 

In de voorbereiding heeft de Werkgroep Toegankelijk Groningen input 

geleverd voor het opstellen van de agenda en aandachtpunten meegegeven die 

als bijlage bij de agenda zijn opgenomen. 

 

Borging 

Onze ambitie trachten we te borgen door toegankelijkheid als thema steeds 

meer in te bedden in onze reguliere beleids- en projectontwikkeling. Een 

recent voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de Leidraad Openbare 

Ruimte, waarin toegankelijkheid als belangrijk thema wordt meegenomen bij 

het ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte. En bijvoorbeeld ook bij 

de planontwikkeling van de Grote Markt, waarbij toegankelijkheid als 

belangrijk criterium in de ontwerpfase is meegenomen.  

 

Daarnaast borgen we de aandacht onder meer door de positie van de 

Werkgroep Toegankelijk Groningen te formaliseren, als gesprekspartner en 

adviesorgaan van de gemeente. Op 15 juli jl. hebben we hiervoor een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 

 

Om binnen alle thema’s van het VN Verdrag te werken aan het verbeteren 

van de toegankelijkheid hebben we binnen de gemeentelijke organisatie een 

kernteam ingesteld. Dit kernteam bestaat uit beleidsambtenaren van 

verschillende directies die zich inzetten als ambassadeurs van het VN 

Verdrag. Daarmee denken we de structurele aandacht voor het thema in de 

organisatie beter te kunnen borgen. 

 

Vervolg 

Met de agenda beschrijven we de inzet en benoemen we de thema’s waaraan 

we willen werken. Zoals al aangegeven vindt de invulling en uitwerking 

plaats binnen de verschillende domeinen. Daarvoor gaan we komend half jaar 

de agenda per domein uitwerken in concrete punten, waarmee we kunnen  
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aansluiten bij voorgenomen projecten en concrete input vanuit de Werkgroep. 

Daarnaast bespreken we jaarlijks de algemene voortgang tussen de 

verantwoordelijk portefeuillehouder en de Werkgroep Toegankelijk 

Groningen.  

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


