Zutphen -Warnsveld

Lijst Van Vliet
Motie: Toegankelijkheid de NORM, ontoegankelijkheid de uitzondering!
De raad van de gemeente Zutphen, in vergadering bijeen d.d. 15 februari 2016.
Onderwerp: het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Het doel hiervan is om de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te
beschermen en te waarborgen.
DE RAAD,
constaterende dat:
a. het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap is aangenomen;
b. de Tweede Kamer in meerderheid heeft ingestemd met het aanvullende voorstel om
“algemene toegankelijkheid” wettelijk vast te leggen per 1 januari 2017;
c. in Zutphen werkzaamheden zijn gepland in en rond de binnenstad zoals o.a. het project
‘Rivier in de stad’.
overwegende dat:
i. er in Nederland ruim 2 miljoen mensen wonen met een beperking die in meer of
mindere mate minder valide zijn;
ii. er daarnaast veel ouderen gebruik maken van een rollator of rolstoel en zij daarbij
hinderlijke obstakels tegenkomen;
iii. het niet meer dan normaal is dat mensen die minder valide zijn even eenvoudig een
locatie kunnen betreden als ieder ander;
iv. het achteraf oplossen van toegangsproblemen meer kosten met zich mee brengt;
v. alle voorzieningen in de gemeente voor iedereen Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar
en Uitgankelijk dienen te zijn (BTBU);
vi. de gemeente Zutphen hier een voorbeeldfunctie in heeft.
roept het college op:
1. te stimuleren dat bij projecten in en om de binnenstad, wordt gezorgd voor goede
toegang tot winkels, horecagelegenheden enz., voor iedereen;
2. ervoor te zorgen dat bij alle projecten waarbij de gemeente als opdrachtgever en/of
subsidieverstrekker fungeert, een goede toegankelijkheid voor iedereen als eis wordt
gesteld;
3. ervoor te zorgen dat (minder valide) burgers en/of belangenorganisaties worden
betrokken bij de uitvoering van deze ‘algemene toegankelijkheid’.
en gaat over tot de orde van de dag.
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