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Startbijeenkomst klankbordgroep Mobiliteit, Toegankelijkheid en Wonen 
 
Agenda: 
 

1. Opening en kennismakingsrondje 
2. Doel van de bijeenkomst 
3. Een toelichting op de actualiteit rond Mobiliteit, Toegankelijkheid en Wonen 

i. o.a. Valys 
ii. NS 

iii. Omgevingswet en Bouwbesluit 
iv. AllesToegankelijk en digitale overheid 

4. Themapresentatie: de Omgevingswet 
5. Brainstorm (voorbeeld thema’s) 

i. Alle drempels weg 
ii. Je eigen vervoersbudget 

iii. Toegankelijk bouwen 
iv. Zelfstandig wonen 

6. Vervolgafspraken en afsluiting 
 
Opening en kennismakingsrondje: 
Door oponthoud in de stad Utrecht arriveerden Hellen en Rob ca. 16.15 uur bij Ieder(in) en 
hebben wij deze voorstelronde gemist. Namens de vereniging waren aanwezig: Hein 
Griffioen, Hellen Keuken en Rob Leurs- Kout. 
 
Doel van de bijeenkomst: 
Inventariseren welke onderwerpen belangrijk zijn en waar op dit moment de voorkeur naar 
uit gaat. 
 
Een toelichting op de actualiteit rond mobiliteit: 
Tamara Stranders, beleidsmedewerker van Ieder(in), geeft een overzicht van de 
onderwerpen die tot Toegankelijkheid behoren. Ze gaat uitgebreid in op de problemen in het 
Openbaar Vervoer, met name de NS. Valys, onderdeel van Transmission, is voor het vervoer 
van mensen buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Voor nadere 
informatie kijk op www.valys.nl  
 
Een toelichting op de actualiteit rond wonen:  
Het gaat met name om zelfstandig wonen. Het raakt verschillende groepen, met name 
gebruiksaspecten waar toegankelijkheid van de woning een rol bij speelt. Zorgaanbieders 
houden zich vooral bezig met het aanbieden van vastgoed, maar er wordt onvoldoende 
gekeken naar de gebruiksaspecten: is een woning geschikt voor mensen met een beperking.  
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Een toelichting op de actualiteit rond toegankelijkheid: 
 Thijs Hardick, beleidsmedewerker van Ieder(in), geeft uitleg over de website 
AllesToegankelijk. De website bestaat helaas niet niet meer sinds 1 april jl.  
 

 
 
Alle kennis die met de website vergaard is moest worden ingebracht , worden 
geïmplementeerd, in het VN Verdrag dat, zoals het er nu naar uit ziet. op 15 juli a.s. door het 
parlement wordt geratificeerd. Het verdwijnen van de website wordt gezien als 
kapitaalvernietiging. Alles ligt op ‘z’n gat’, het wordt weggedrukt door de politiek en we 
weten niet wat de uitkomst zal zijn. Het zou beter zijn als er een overgangstermijn komt.  
 
Als bij aanbestedingen geen rekening wordt gehouden met de doelgroep van Ieder(in) dan 
staan proefprocessen gepland, bijv. het plaatsen van toiletten in treinen. 
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De ChristenUnie heeft een voorstel gedaan om het woord ‘toegankelijkheid’ op te nemen in 
de Omgevingswet.  De PvdA doet daar ook aan mee. 
 
De Omgevingswet is vorig jaar naar de Tweede kamer gestuurd, wordt deze maand 
behandeld en moet in 2018 ingaan. Ieder(in) werkt samen met de Woonbond en VACpunt 
Wonen. Vorige maand is er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Er ligt een 
wetsvoorstel. Daar hebben een reeks partijen op gereageerd die de natuur 
vertegenwoordigen (Milieu defensie, Greenpeace enz.) maar er was niemand die de 
mensheid vertegenwoordigd. Ieder(in) heeft er goed aan gedaan om de petitie in te dienen. 
Kernboodschap: omgevingswet is een decentralisatiewet. Vanuit de zaal wordt verzocht om 
de petitie te e-mailen. Daar zal door Ieder(in) gehoor aan worden gegeven. De 
lidorganisaties ontvangen het via de mail.  
 
Er ligt een amendement (nr. 64), geschreven door Albert de Vries van de PvdA. Het 
amendement is ingediend door ChristenUnie (CU) en de PvdA. Termen als bruikbaarheid en 
duurzaamheid komen terug in de wet. De regeringscoalitie is hiermee akkoord. 
 
Amendement nr. 74 van de CU zet toegankelijkheid nadrukkelijk in de wet. Dat maakt de 
weg vrij naar regels van de overheid. Het wordt spannend of dit amendement het haalt. Het 
is belangrijk om hierop te lobbyen. Velen zeggen dat toegankelijkheid in het Bouwbesluit 
staat, maar dat is niet juist. De meeste gebouwen behoren tot bestaande bouw en dat is 
onvoldoende toegankelijk. 
 
De Toegankelijkheidswet is bedoeld om regels vanuit de overheid te verminderen, maar 
toegankelijkheid voor de doelgroep betekent extra regels.  
 
Woningen zijn ontworpen voor een gemiddelde groep mensen, maar die situatie is aan het 
veranderen. Vooral ouderen willen een woning die aangepast  toegankelijk is. Deze groep 
heeft door de leeftijd te maken met handicaps waar door bouwkundigen niet of nauwelijks 
op wordt ingespeeld. Zou dat wel gebeuren dan hoeven woningaanpassingen in de nabije 
toekomst niet of minder plaats te vinden. 
 
Belangrijk thema is bewustwording. De meeste deelnemers stemmen daarmee in. Mensen 
moeten geprikkeld worden om haalbare aanpassingen en verbeteringen  te doen. Besluiten 
nemen heeft te maken met draagvlak, zowel voor mensen met een beperking als mensen 
zonder een beperking. 
 
Misschien is het opzetten van een eigen vervoersdienst voor en door de doelgroep 
eenvoudiger te realiseren dan het aanpassen van bestaande situaties, suggereert Hellen, als je 
kijkt naar de traagheid waarmee wetten worden uitgevoerd.  Het is verbazingwekkend hoe 
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langzaam ontwikkelingen gaan in dit land. In de VS bijvoorbeeld is een federale wet binnen 
2 jaar uitgevoerd. Hier duurt dat 30 jaar. 
 
Rob doet de aanbeveling om regelmatig persberichten versturen en de aandacht van de pers 
te vragen. Op die manier worden veel mensen bereikt. Mensen kunnen via de pers bewust  
worden gemaakt van de doelgroepen en hun handicaps. Hellen geeft aan dat het in de 
psychologie bekend is dat mensen iets 300x voorbij moeten zien komen voor het onderwerp 
bij de mensen blijft ‘hangen’. 
 
Er wordt gewezen op de website ongehinderd.nl. Ongehinderd.nl zet zich in voor een 
toegankelijk Nederland. 
 

 
 
Er wordt opgeroepen om de partijen die het beleid bepalen uit te nodigen om opnieuw aan 
tafel te gaan met de klankbordgroep. Een andere mogelijkheid is een onderwerp benoemen 
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en externe partijen uitnodigen om met elkaar van gedachten te wisselen over één of meer 
onderwerpen. 
 
Amendement 74 (zie blz. 3)moet worden aangenomen, wat kunnen wij als achterban 
daaraan bijdragen? Het plenaire debat staat nog niet gepland, stemming volgt mogelijk 
volgende week. Hein Griffioen pleit ervoor om dit op te nemen in de nieuwsbrief van 
Ieder(in).  
 
Kan er een werkgroepje worden gevormd met een paar mensen die zich met het vervolg 
gaan bezighouden? Niet de problemen maar de kwaliteit(verbetering) moet centraal staan. 
 
Een van de deelnemers wijst op deze website: wijstaanop.nl en nodigt de aanwezigen uit om 
het manifest te tekenen.  
 

 
 
De bijeenkomst werd om 19.00 uur afgesloten.  


