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Schriftelijke vragen over Rotterdamse Toegankelijkheidsambassadeur
Rotterdam, 3 december 2018
Geacht college,
De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot Internationale dag voor mensen met een
beperking (International Day of Persons with Disabilities). Met deze dag wil de VN de discussie
over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda
houden; op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Want ook zij hebben het
recht om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te
werken. Het VN-verdrag Handicap trad in 2016 in werking met als doel de positie van mensen met
een beperking te versterken.
In Rotterdam adviseert de stichting 010Toegankelijk over toegankelijkheid bij bouwprojecten. Dit
doen zij (met veel liefde) op vrijwillige basis maar ze worden pas vrij laat in het proces betrokken.
De fractie van GroenLinks vindt het positief dat de adviezen van de stichting serieus worden
genomen door de gemeente. Wij pleiten voor een toegankelijk Rotterdam voor iedereen. Daarom
willen wij een stap verder gaan en pleiten we voor een toegankelijkheidsambassadeur die een
formele rol krijgt bij de voorbereidingen van bouwprojecten. We hebben dan ook de volgende
vragen:
1. Bent u het met ons eens dat Rotterdam op de goede weg is wat betreft toegankelijkheid
maar dat er ook een hoop verbeterd kan worden? Zo nee, waarom niet?
2. Heeft het college al plannen om de toegankelijkheid te verbeteren? Zo ja, welke?
Hoewel we goede verhalen hebben gehoord over de stichting 010Toegankelijk vragen we ons ook
af of het niet kwetsbaar is om deze belangrijke rol bij een stichting te laten.
3. Bent u bereid de stichting 010Toegankelijk of andere partijen samen te brengen in een
officiële rol van Toegankelijkheidsambassadeur (waarbij deze ambassadeur advies mag
geven in het voortraject, bijvoorbeeld door het geven van advies op bouwplannen)? Zo
nee, waarom niet?
In het Bouwbesluit is toegankelijkheid nog niet opgenomen als criterium.
4. Bent u bereid dit onder de aandacht te brengen bij de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties? Zo nee, waarom niet?
Met vriendelijke groet,

Astrid Kockelkoren

