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Wat 1.Toegankelijkheid Publieksinformatie 

Waarom Alle informatie die de gemeentelijke overheid geeft 
aan haar burgers moet toegankelijk zijn voor 
iedereen. 

Hoe Toetsen van de toegankelijkheid van de 
Publieksinformatie voor alle mensen met een 
beperking (blinden- slecht zienden, mensen met een 
geestelijke beperking, laag geletterden…) 
Overleg met de gemeente. 
Voorstellen tot verbetering. 

Met wie Gemeente, ICT4gehandicap 

Tijd Doorlooptijd 1 jaar/2-4 uur per week 

 
 

Wat 2.Digitale dienstverlening 

Waarom De gemeentelijke overheid verleend tegenwoordig 
heel veel diensten digitaal. Dat moet toegankelijk 
blijven voor iedereen. 

Hoe Samen met ICT4gehandicap de digitale 
dienstverlening toetsen op bruikbaarheid/gebruikers 
vriendelijkheid voor mensen met een beperking 
(blinden- slecht zienden, mensen met een geestelijke 
beperking, laag geletterden…) 
Overleg met de gemeente. 
Voorstellen tot verbetering 

Met wie Gemeente; ICT4gehandicap 

Tijd Doorlooptijd 6 maanden/2 uur per week 

 
 

Wat 3.Sociale toegankelijkheid  

Waarom Activiteiten, sport, werk, school, samenkomsten 
dienen geen drempels op te werpen die mensen met 
sociale beperkingen tegenhouden. 

Hoe Breng in kaart wat sociale toegankelijkheid betekent 
en hoe omvangrijk dit probleem is. 
Welke sociale drempels hebben impact op welke 
beperkingen. 
Overleg met de gemeente. 
Voorstellen tot verbetering 

Met wie MEE; Gemeente; ??? 

Tijd Doorlooptijd 3 maanden / 2 dagen per week 
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Wat 4.Evaluatie DIOR 

Waarom De eisen die de gemeente stelt aan de buitenruimte 
is vastgelegd in de DIOR (Duurzame Inrichting 
Openbare Ruimte). De DIOR moet geactualiseerd 
worden. 

Hoe DIOR evalueren en aanpassingen voorstellen 
Overleg met de gemeente. 
Toetsen. 

Met wie Gemeente 

Tijd Doorlooptijd ?/16-20 uur 

 
 

Wat 5.Fysieke toegankelijkheid gemeentelijke 
gebouwen 

Waarom De fysieke toegankelijkheid is een kernpunt van de 
VN verdrag voor mensen met een beperking. 

Hoe In opdracht van de gemeente heeft Ongehinderd.nl 
100 openbare gebouwen getoetst op fysieke 
toegankelijkheid. 
De lijst met gebouwen en toetsingsresultaten 
moeten worden geëvalueerd, bijgehouden en 
opvolging vastgelegd. 
Overleg met gemeente en ongehinderd.nl 

Met wie Gemeente; ongehinderd.nl 

Tijd Doorlooptijd 1 jaar/4-8 uur per week 

 
 

Wat 6.Fysieke toegankelijkheid publiek toegankelijke 
private gebouwen 

Waarom De fysieke toegankelijkheid is een kernpunt van de 
VN verdrag voor mensen met een beperking. 

Hoe Alle andere gebouwen die toegankelijk zijn voor 
publiek zoals ziekenhuizen, huisartsposten, 
apotheken, horeca, sportlocaties ….. moeten worden 
getoetst op toegankelijkheid. 
In overleg met ongehinderd.nl opleidingen 
verzorgen. 
Lijst met gebouwen maken. 
Bezoeken en toetsen van locaties 
Ondernemer informeren over resultaat. 
Rapporteren en opnemen op de app van 
ongehinderd.nl 
 

Met wie Ongehinderd.nl 

Tijd 5 jaar/4-8 uur per week 
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Wat 7.Advisering woning (ver)bouw 

Waarom Veel mensen met een beperking, een chronische 
ziekte of psychische aandoening ondervinden 
problemen bij het zelfstandig wonen. Er zijn te 
weinig geschikte woningen en de brandveiligheid is 
sterk onvoldoende. (Rapport Wonen voor iedereen) 

Hoe Er moeten veel meer woningen worden gebouwd die 
makkelijk aanpasbaar zijn en ‘levensloopbestendig’ 
en  woningcorporaties moeten renovaties aangrijpen 
om woningen geschikt te maken. Om de 
brandveiligheid te verbeteren moeten er speciaal 
voor deze kwetsbare groepen nieuwe vormen van 
voorlichting worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld 
voorlichting op maat door een wijkbrandweerman.   
Leidraad: Nota B&W Haarlemmermeer “Visie wonen 
met zorg 2030”.  
Werkplan, doelen en uitgangspunten maken. 
Bespreken met woningcorporaties en project 
ontwikkelaars die bouwen in de Haarlemmermeer. 
Voorlichting met brandweer bespreken en regelen. 
Overleg voortgang met de Gemeente. 

Met wie VHH; woningcorporaties; project ontwikkelaars; 
Brandweer 

Tijd 5 jaar/4-8 uur per week 

 
 

Wat 8.Advisering woning (ver)bouw - Volgen actieplan 
overheid 

Waarom De Overheid heeft een ambitieus actieplan 
gepubliceerd (kamerbrief 18 januari 2018). Vele 
activiteiten zijn van groot belang voor de BGH, de 
gemeente en lokale relaties.  

Hoe Volgen van de acties in het plan, actiehouders 
ondervragen en voortgang/resultaat vastleggen. 
Onze relaties hierover informeren. 
In overleg met VAC-wonen en de gemeente de 
voortgang bespreken in het kader van de VAC taken 
in onze gemeente. 
Het vervolg zou het opzetten van VAC-wonen 
Haarlemmermeer zijn, inclusief het aantal 
vrijwilligers die hiervoor nodig zijn. 

Met wei VAC-wonen; gemeente; VHH; woningcorporaties 

Tijd 5 jaar/ 4-8 uur per week 
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Wat 9.Week van de toegankelijkheid zelfstandig en 
veilig wonen (planning oktober 2018) 

Waarom Informatie aan publiek 

Hoe Mensen met een beperking en ouderen willen 
zelfstandig wonen zie Nota B&W Haarlemmermeer 
“Visie wonen met zorg 2030”.  
Wat is de status per oktober 2018. 
Samenwerking opzetten met seniorenraad. 

Met wie Seniorenraad 

Tijd 6 maanden/4 uur per week 

 
 

Wat 10.Jongeren project inclusie  

Waarom Voor jongeren met een beperking is de inclusie van 
een heel andere orde dan die voor ouderen. 
Met het VN verdrag als uitgangspunt is een speciale 
plan van aanpak nodig van en voor jongeren 

Hoe Workshops organiseren. 
Acties definiëren. 
Vrijwilligers werven. 

Met wie MENES; Jongeren organisaties, sport verenigingen 

Tijd Doorlooptijd 1 jaar/4-8 uur per week 

 
 

Wat 11.Informatie campagne horeca 

Waarom De horeca informeren over het VN verdrag en 
toegankelijkheid. Heeft een relatie met en kan 
voorafgaan aan Project 6. 

Hoe Brochure en bezoeken 

Met wie Horeca Nederland? 

Tijd Doorlooptijd 1 jaar/4-8 uur per week 

 
 

Wat 12.Domotica 

Waarom ICT/automatisering in woon omgevingen kunnen het 
(zelfstandig)leven van mensen met een beperking 
verbeteren. 

Hoe Inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn. 
Proef installaties mogelijk maken (incl sponsoring). 
Publiseren 

Met wie ICT4handicap: Scholen voor ICT/automatisering 

Tijd Doorlooptijd 5 jaar/2-4 uur per week 

 


