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Voorwoord 

 
HET HAD ZO MOOI KUNNEN ZIJN…. 

Deze beginregel van Pension hommeles, een zwart-wit televisieserie uit het jaar kruik, speelde door 

mijn hoofd toen ik aan dit voorwoord begon. Ik heb nu eenmaal altijd wel één of ander liedje in mijn 

hoofd en dit bleek nog toepasselijk ook. 

Het had zo mooi kunnen zijn… de BGH was monter onderweg naar het 40 jarig jubileum. Het bestuur 

draaide lekker, de ondersteuning door Mariëtte liep goed en de vrijwilligers deden hun best op 

verschillende fronten. Ook de contacten met de gemeente, per slot van rekening een 

koplopergemeente in de uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een handicap, verliepen 

soepel. Natuurlijk waren we nog lang niet overbodig, maar er gebeurde genoeg om blij mee te zijn. 

We besloten ter gelegenheid van ons 40 jarig jubileum de zaken eens om te keren en zelf een cadeau 

uit te delen: een rapportage over de toegankelijkheid van medische voorzieningen in onze gemeente. 

Daartoe werd subsidie aangevraagd en verkregen. 

Het onderzoek werd opgedragen aan Ongehinderd.nl, een organisatie met know how over 

toegankelijkheidsonderzoeken. De bekendmaking van de resultaten aan onze achterban en relaties 

zou plaatsvinden tijdens de viering van het jubileum op 16 oktober 2020. 

En toen kwam het coronavirus… Naarmate de landelijke gezondheidssituatie verslechterde moesten 

we de viering afschalen en tenslotte voor een jaar uitstellen. Het onderzoek kon gelukkig doorgaan 

en de resultaten treft u aan in een bijlage bij dit verslag. 

Vanaf maart was het, op een enkele uitzondering na, niet meer mogelijk om als bestuur met onze 

ondersteuner bijeen te komen. De noodzakelijke werkzaamheden werden vooral per mail en 

telefoon verricht. Wat we nog konden doen leest u in dit verslag. 

Op het moment dat ik dit schrijf is er nog steeds geen uitzicht op betere tijden. Eén en ander lijkt nu 

te staan of vallen met het grootschalig vaccineren, maar een soepele uitvoering daarvan laat nog 

steeds op zich wachten.  

Zullen we in oktober wel ons uitgestelde jubileum kunnen vieren? Wie het weet mag het zeggen. 

Waar wij vooral naar snakken is het herstel van de persoonlijke contacten. Weer face to face met 

elkaar kunnen praten. Hopelijk tot gauw. 

Ed Koster, voorzitter     
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Invloed van de Coronamaatregelen op de Belangengroep 

Gehandicapten Haarlemmermeer 

 
Voor de Belangengroep Gehandicapten  Haarlemmermeer (BGH) was 2020 wel een heel vreemd jaar. 

De uitbraak van de pandemie bracht veel onzekerheden met zich mee. Er was onder meer 

onzekerheid over de viering van het 40 jarig jubileum, de uitvoering van de toetsing van eerstelijns 

medische locaties door Ongehinderd, de voortgang van het scholenproject en de reguliere schouwen 

en activiteiten rondom evenementen. Gelukkig konden een aantal projecten en werkzaamheden 

gedeeltelijk of in aangepaste vorm worden uitgevoerd. Er waren grote plannen in het kader van het 

40 jarig bestaan, helaas 

heeft het bestuur moeten 

besluiten om deze viering 

te verplaatsen naar 2021 

in de hoop dat er dan 

meer mogelijkheden zijn.  

 

1 

 

 

 

 

 

Ook bleek al snel na de uitbraak dat ons scholenproject ‘BGH op school’ niet op kon worden 

uitgevoerd.  Gelukkig kon de toetsing van de Haarlemmermeerse eerstelijns medische locaties door 

Ongehinderd wel doorgaan. In het kader van het 40 jarig bestaan van de BGH hebben wij gebruik 

gemaakt van de expertise van Ongehinderd.nl ten behoeve van de bevordering van de fysieke 

toegankelijkheid in Haarlemmermeer. Hierover kunt u verderop in het verslag meer lezen. 

 

 
1 Bestuursleden van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer vieren hun 25 jaar bestaan in 2006 
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Bestuur 

Voor het bestuur van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) verliep het jaar, net 

als voor ieder ander, heel anders dan gepland. Werkzaamheden, activiteiten en projecten kwamen 

geheel of gedeeltelijk stil te liggen.  

Ook onze onderlinge afstemming veranderde in 2020. We hadden als bestuur, zoals gebruikelijk, een 

aantal vergaderingen en verdere overleggen gepland. Vanwege de gewijzigde omstandigheden 

moest hiervoor een alternatieve (digitale) werkwijze worden gevonden. Het online vergaderen bleek 

helaas wegen technische problemen geen succes. Om die reden is er besloten om het contact via 

email of telefonisch te laten verlopen, wat onder deze omstandigheden het beste werkte.  

De zes wekelijkse afstemming met de beleidsadviseur van de gemeente Haarlemmermeer verliep nu 

‘op afroep’ via de email. Wel konden we één maal op het Raadhuis vergaderen in een grote en goed 

geventileerde ruimte. In het onderhouden van deze contacten heeft de ondersteuner van de BGH 

een zeer belangrijke rol vervuld. Het jaarlijkse bestuurlijke overleg met de wethouder vond in 2020 

wegens de buitengewone omstandigheden niet plaats.  
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Invloed van Corona op de achterban  
 

Voor de achterban van de BGH, inwoners met een fysieke beperking, vallen de coronamaatregelen 

van de overheid soms erg zwaar. Deze groep is over het algemeen extra voorzichtig vanwege het 

toegenomen risico omdat zij onder de kwetsbare doelgroep vallen.  

Daarnaast hebben de gevolgen van die maatregelen ook invloed gehad op het sociale leven. Veel 

activiteiten kwamen stil te liggen, de dagbesteding is zeer beperkt of onmogelijk geworden, winkelen 

werd afgeraden en de invoering mondkapjesplicht ingevoerd. Dit heeft het leefgenot beïnvloed.  

Bij de BGH kwamen signalen binnen over ondervonden hinder in de openbare buitenruimten. Zo zijn 

er bankjes weggehaald waardoor er op locaties geen rustplekken meer aanwezig zijn. Looprichtingen 

zijn voor blinden en slechtziende niet zichtbaar of voelbaar. De sluiting van winkels en horeca zorgde 

ervoor dat toegankelijke toiletvoorzieningen sterk zijn verminderd, want deze zijn voornamelijk daar 

te vinden. Overigens pleit de BGH al jaren voor algemene openbare MIVA toiletten in alle 

Haarlemmermeerse winkelcentra. 

Het inclusieve beleid ‘voor mensen met een beperking’ waar de BGH zich voor inzet,  blijkt nog niet 

altijd bij de beleidsmakers en -uitvoerders tussen de oren te zitten. Daarbij zorgen de 

coronamaatregelen voor vage angsten bij de achterban met als gevolg  dat men in isolement 

terechtkomt of zich opsluit in de eigen vertrouwde omgeving. Helaas kan de BGH, zeker met de 

huidige beperkte actieradius, vaak niet meer doen dan dit signaleren en ‘doorspelen’ naar de 

bevoegde instanties. 

Bereiken van de achterban 

De BGH heeft geprobeerd om de leden van de doelgroep vooral via digitale kanalen te bereiken. Via 

onze website gehandicaptenhaarlemmermeer.nl en onze Facebook-pagina Belangengroep 

Gehandicapten Haarlemmermeer is wordt regelmatig actuele informatie naar buiten gebracht die 

interessant was voor de achterban, onder andere wat over de verschillende coronamaatregelen. 

Ook is de achterban regelmatig gevraagd om input te geven op de vraag ‘of zij tegen problemen 

aanliepen in Haarlemmermeer vanwege deze maatregelen’.  Een aantal signalen hebben de ons 

bereikt, we noemden ze al hierboven.  Daarnaast zijn er ook verschillende advertenties geplaatst in 

HC-nieuws,  mede om aandacht te 

besteden aan ons 40-jarig jubileum en 

aan het onderzoek door Ongehinderd 

naar de toegankelijkheid van 

Haarmemmermeerse medische 

locaties. 

 2 

 
2 Bestuursleden van de BGH vragen de aandacht van inwoners in verband met de toetsing van eerstelijns medische locaties. 
Bron: https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/320012/gehandicapten-vragen-inwoners-haarlemmermeer-om-hulp-682386 
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In het kort 
 

Participatie 

Het bestuur ontvangt maandelijks het verslag en de agenda van de Participatieraad. Op deze manier 

is het mogelijk om daar waar nodig te anticiperen op gemeentelijke ontwikkelingen, relevante 

informatie en signalen te delen.  

Een van de leden van de Participatieraad is tevens een betrokken vrijwilliger van onze 

belangengroep. Vanuit zijn rol bij de participatieraad vertegenwoordigt hij onder andere de belangen 

van inwoners van Haarlemmermeer met een fysieke beperking.  

ICT4Handicap 

De laatste jaren vindt er een actieve samenwerking plaats tussen de BGH en ICT4Handicap. Eén van 

de bestuursleden is tevens bestuurslid van ICT4Handicap. Sinds 2019 loopt er een actief project 

gericht op domotica waarin gezamenlijk wordt opgetrokken. Ook hier vielen helaas de meeste 

werkzaamheden stil. 

BGH op school  

Ook de voorlichting vanuit ‘BGH op school’ kwam stil te liggen, met uitzondering van de voorlichting 

in januari 2020. Toen is er één basisschool twee keer bezocht - door de betrokken vrijwilligers – en 

zijn  aan de scholieren gastlessen geboden.  

Uiteraard heeft het noodzakelijke onderhoud van de materialen ‘gewoon’ plaatsgevonden. 

In 2021/2022 hopen wij, nadat het virus onder controle is, dat onze vrijwilligers de uitvoering van het 

project weer kunnen hervatten.  

Nieuwe vrijwilliger  

De BGH prijst zich gelukkig met de toetreding van een vrijwilliger (uit Zwanenburg) die zich als lokale 

tester gaat toeleggen op het schouwen van openbare gebouwen zoals bijvoorbeeld winkels en 

wijkcentra, in samenwerking met Ongehinderd.   
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40 jarig jubileum 

 
In 2020 bestond de BGH 40 jaar. In 2019 startten wij met de voorbereidingen voor de viering van dit 

heugelijke moment in oktober 2020. Vanaf maart 2020 was er echter grote onzekerheid of de viering 

van het jubileum door kon gaan. Waar een aangepaste vorm eerst nog mogelijk leek te zijn moest 

het bestuur uiteindelijk helaas besluiten  om de viering uit te stellen naar oktober 2021.  

Toch hebben wij enige aandacht gegeven aan ons 40 jarige bestaan door het plaatsen van een 

advertentie in HC nieuws. 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Toetsing eerstelijns gezondheidscentra  

Vanwege het 40 jarig bestaan van de BGH, wilde de belangengroep graag extra inzetten op de 

verbetering van de toegankelijkheid in Haarlemmermeer. Dit werd extra gedreven door de 

toegenomen maatschappelijke en politieke aandacht die is ontstaan na de ratificatie in 2016 van het 

VN verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. 

Er is voor gekozen om in te zetten op de toetsing van de toegankelijkheid van eerstelijns medische 

locaties binnen Haarlemmermeer. Om dit professioneel aan te pakken is hiervoor de expertise van de 

organisatie Ongehinderd ingeroepen. Ongehinderd is een landelijke maatschappelijk gedreven 

organisatie die zich inzet om Nederland toegankelijker te maken. De organisatie heeft een app 

ontwikkeld waarmee mensen met een fysieke beperking en anderen inzicht kunnen krijgen in de 

toegankelijkheid van een openbare locatie. 

 
3 Bron: https://www.hcnieuws.nl/reader/59784#p=12  

https://www.hcnieuws.nl/reader/59784#p=12
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Omdat de belangengroep niet over voldoende financiële middelen beschikte zijn er in 2019 

aanvragen gedaan bij het Meerlandenfonds en Stichting JC Ruigrok. Met de financiële steun van deze 

sponsoren en de aanvullende subsidie vanuit de gemeente Haarlemmermeer is het mogelijk gemaakt 

om de expertise van Ongehinderd in te zetten.  

In 2020 hebben de keurmeesters van Ongehinderd verschillende Haarlemmermeerse medische 

locaties getoetst, waaronder huisarts(en) praktijken, gezondheidscentra, apotheken, 

fysiotherapiepraktijken en tandartspraktijken.  

Bij het selecteren van deze locaties is rekening gehouden met een goede spreiding binnen de 

gemeente. Er zijn er in totaal 33 locaties benaderd met de vraag of zij bereid waren om deel te 

nemen aan een toegankelijkheidstoets. Hiervan hebben 30 locaties deelgenomen aan de 

toegankelijkheidstest. De 3 locaties die hebben afgezien van de test deden dit vanwege 

omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een aankomende verhuizing. Hierdoor is het mogelijk gemaakt 

om een aantal grote locaties volledig te laten toetsen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de toetsing hebben alle locaties een adviesrapportage ontvangen met conclusies 

en verbetertips over de toegankelijkheid. Tevens staat er vermeld wat een locatie kan doen om te 

voldoen aan de criteria die gelden voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid, type brons, 

zilver of goud. 4   

De toetsing van de 30 locaties in Haarlemmermeer heeft erin geresulteerd dat 3 ervan voldeden aan 

de criteria voor het keurmerk brons. De BGH heeft deze locaties, bij het toesturen van de 

adviesrapportage, hierover ingelicht, waarna er in de pers extra aandacht is besteed en zij eind 2020 

 
4 Heeft u interesse in de resultaten van de toetsing dan kunt u hierover meer lezen in de eindrapportage. Hierin kunt u 
teruglezen welke adviezen er door Ongehinderd zijn uitgebracht aan de locaties.  
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het keurmerk hebben ontvangen. Het betreft één huisartsenpraktijk in Hoofddorp, één 

huisartsenpraktijk in Nieuw-Vennep en één fysiotherapiepraktijk in Lisserbroek.  

Aanvullend op de toetsing heeft Ongehinderd een extra dienst voor de BGH beschikbaar gesteld, 

namelijk de functie van Lokale Tester. Wanneer een vrijwilliger van de BGH vanuit deze functie een 

beoordeling plaatst over de toegankelijkheid dan wordt deze voorzien van het BGH logo. 

Een en ander is gedetailleerd vermeld in de eindrapportage, waarin onder meer de adviezen van de 

keurmeesters van Ongehinderd staan vermeld. Deze rapportage is als bijlage toegevoegd aan dit 

verslag.  
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Evenementen  

Jaarlijks maakt de belangengroep met de  gemeente afspraken over het schouwen van 

evenementen. Ook voor 2020 zijn deze afspraken gemaakt.  Helaas zijn vrijwel  alle evenementen het 

afgelopen jaar geannuleerd. Hieronder leest u welke evenementen er wel plaats hebben gevonden in 

aanwezigheid van de BGH.  

Sportfair  

Op 13 september 2020  vond  de Sportfair plaats, aan de Toolenburgse plas, een jaarlijks evenement 

waar sportorganisaties zich presenteren aan de inwoners van Haarlemmermeer. Het evenement was 

goed georganiseerd; er waren bijvoorbeeld looprichtingen aangegeven wat een positief effect had 

voor bezoekers met een fysieke beperking omdat zij hierdoor meer ruimte kregen om zich te 

bewegen. Op het evenement waren de toiletvoorzieningen geëgaliseerd maar een 

gehandicaptentoilet ontbrak. 

Schouw corona terras 

Een aantal vrijwilligers van de belangengroep hebben in samenwerking met medewerkers van de 

gemeente een schouw gehouden van het horeca terras op het Raadhuisplein in Hoofddorp. Dit terras 

was het initiatief van een aantal horecaondernemers  die gedurende de corona periode een groot 

terras hadden gerealiseerd. Wat opviel was dat alle elektrakabels waren opgehangen waardoor er 

geen kabels, ofwel obstakels, op de grond lagen.  

De grote picknicktafels, eigendom van ID&T, waren zwaar en helaas niet onderrijdbaar voor 

rolstoelen. Dit werd veroorzaakt doordat de constructie, om de tafel en bank te koppelen, aan het 

uiteinde zat. Daarnaast was deze constructie ook niet gebruiksvriendelijk voor bezoekers die slecht 

ter been zijn of moeilijk hun benen op kunnen tillen. Verder waren er geen toiletvoorzieningen 

aanwezig.  

Naar aanleiding van de schouw is er door de belangengroep advies gegeven voor de verbetering van 

het terras en zijn tips aangedragen om obstakels op te heffen en de toegankelijkheid te verbeteren.  
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Toegankelijkheid in Haarlemmermeer 
 

ProRail lift Halfweg  

Het afgelopen jaar is er een klacht binnengekomen over de liften van ProRail op het NS station in 

Halfweg. De lift blijkt regelmatig defect te zijn waardoor mensen met een beperking, die afhankelijk 

zijn van deze liften, genoodzaakt zijn door te reizen naar Amsterdam-Sloterdijk of Haarlem. Dit heeft 

tot gevolg dat reizigers vervolgens met de bus of een taxi verder moeten reizen om zo thuis te 

komen.   

De BGH heeft contact opgenomen met Prorail en de gebiedsmanager. Prorail heeft aangeven dat 

storingen zo snel mogelijk  worden verholpen en dat mensen altijd kunnen bellen of er een storing is 

en zo nodig hun route kunnen aanpassen.  

Vissteiger Floriande 

Op verzoek van bewoners uit de Hoofddorpse wijk Floriande heeft de BGH in 2019 bij de gemeente 

een aanvraag ingediend om een rolstoelvriendelijke vissteiger te realiseren. Het project heeft, om 

verschillende redenen, een enorme vertraging opgelopen wat erg frustrerend was voor de bewoners.  

In het laatste kwartaal van 2020 hebben we de bewoners kunnen informeren dat de 

rolstoelvriendelijke vissteiger eindelijk gerealiseerd zal gaan worden.  De BGH heeft de tekeningen 

bekeken en nog een aantal kleine wijzigingen voorgesteld. De bewoners hopen dat deze steiger nu 

snel gerealiseerd gaat worden.   

Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden 

Het bestuur en de vrijwilligers van de BGH zetten zich al jaren in om een goed netwerk op te zetten 

van looplijnen voor blinden en slechtzienden. Tevens is de herkenbaarheid van de geleidelijnen een 

terugkerend onderwerp. Het is van groot belang dat de functie van deze lijnen bekend is zodat er 

geen obstakels op geplaatst worden, zoals (brom)fietsen, reclameborden etcetera. Door de sluiting 

van de winkels in coronatijd zijn er weinig 

klachten hierover binnengekomen.  

In oktober, op de Dag van de Witte Stok, zijn er in 

het kader van ‘Houd de lijn vrij!’,  in 

samenwerking met de Oogvereniging en de 

gemeente langs enkele looplijnen de eerste vaste 

herkenningstegels geplaatst. Deze tegels zijn 

ontwikkeld door het Bartiméusfonds met input 

vanuit de gemeente Haarlemmermeer en de BGH. 

De BGH hoopt dat er de komende tijd op nog 

meer locaties en langs de andere looplijnen door 

de hele gemeente dergelijke tegels worden 

geplaatst.  

 
5 

 
5 Vaste herkenningstegel  ‘Houd de lijn vrij!’ 
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Aanvullende inzet op de verbetering van de aanwezigheid en/of aanleg van geleidelijnen waren 

gericht op de herinrichting van Zwanenburg. Hierbij is input gegeven vanuit de betrokken 

ervaringsdeskundige van de BGH.  

Tevens zijn er een aantal knelpunten rondom geleidelijnen in Hoofddorp aangepast. Dit betreft 

knelpunten, zoals bijvoorbeeld bij de ingangen van winkelcentra in Toolenburg en Overbos, de 

rotonde tussen de Hoofdweg en de Kruisweg (nabij Hotel de Beurs) en het knelpunt tussen de 

Hoofdweg en de Burgemeester Pabstlaan (nabij het hoofdkantoor van welzijnsorganisatie 

MeerWaarde). 

Ook is er in overleg met de gemeente en de markmeester -naar aanleiding van vragen van mensen 

met een visuele handicap- onderzocht en gekeken hoe de geleidelijnen ook op de vrijdag, marktdag 

in Hoofddorp, vrijgehouden kunnen worden. Door een andere opstelling zijn de lijnen nu vrij van 

obstakels.   

Tot slot heeft de gemeente Haarlemmermeer de belangengroep benaderd bij het nalopen van de 

bereikbaarheid en toegankelijkheid van bushaltes. In 2019 zijn er bushaltes aangepast, verplaatst of 

vernieuwd. Er is een groot aantal bushaltes gecontroleerd, met name als het ging om de 

aanwezigheid van looplijnen bij de haltes.  

Herinrichting kinderspeelplaats 

De kinderspeelplaats aan de Zoetermeerstraat is gedurende het najaar vernieuwd. Door 

wijkbewoners is de BGH op deze ontwikkeling geattendeerd, waarna er contact is opgenomen met 

de projectleider.  

Een van onze vrijwilligers heeft in goed overleg mee mogen denken en geadviseerd over de inrichting 

van de speelplaats en 

de speeltoestellen.  

Een mooie 

ontwikkeling.  

 

6 

De BGH hoopt 

voortaan betrokken te 

blijven bij de 

herinrichting van 

gemeentelijke 

kinderspeelplaatsen. 

 

 

 
6 Een impressie van een toegankelijke kinderspeelplaats 
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Meldingen 

Door regelmatig een oproep te plaatsen op de website7 en op Facebook8 komen er incidenteel 

vragen en/of klachten binnen over de openbare buitenruimten. Deze meldingen worden in de 

meeste gevallen direct doorgezet naar de gemeente via het daarvoor bestemde meldingsformulier.  

Zodra ons gemeld werd dat het probleem opgelost zou zijn vond er een terugkoppeling plaats naar 

de inwoner.  Klachten die ons bereikten gingen bijvoorbeeld  over een verzakt voetbad bij de 

Toolenburgse Plas en een hekje/wildrooster op de  geniedijk, die beide niet goed toegankelijk waren 

voor rolstoelgebruikers.   

 
7 www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl 
8 https://www.facebook.com/belangengroep.gehandicaptenhaarlemmermeer 

http://www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl/
https://www.facebook.com/belangengroep.gehandicaptenhaarlemmermeer
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Uitgebrachte adviezen op nieuwe ontwikkelingen  
 

Verpleeghuis Bornholm 

Het verpleeghuis Bornholm voldoet niet meer aan de huidige eisen van deze tijd en er gaat dan ook 

nieuwbouw plaatsvinden. Het vernieuwde verpleeghuis wordt een stuk compacter en zal meer 

geïntegreerd worden in de wijk. Hiervoor is er een kwartiermaker aangesteld die een verkenning 

uitvoert onder de omwonenden, wijkbewoners en lokale organisaties voor een inventarisatie van 

ideeën voor de integratie van het nieuwe verpleeghuis in de wijk.  Ook de BGH is benaderd en heeft 

kennis genomen van de plannen. 

Om de integratie met de wijk te bevorderen hebben wij voorgesteld om te kijken of het mogelijk is 

een buurttuin/pluktuin te realiseren waar buurtbewoners en mensen uit het verpleeghuis elkaar 

kunnen ontmoeten. Een ander idee dat onder de aandacht is gebracht is om te onderzoeken of een 

aanvullende integratie van andere woonvormen in de wijk mogelijk is, zoals bijvoorbeeld een 

Focusproject.9  

Horeca Beukenhorst 

In het gebied Beukenhorst wordt een oude boerderij, die nu nog aan de Hoofdvaart staat, herbouwd 

en ingericht als restaurant. Wij hebben contact hierover met de architect om na te gaan of door 

goede voorzieningen een optimale toegankelijkheid wordt gewaarborgd. Alle voorzieningen voor 

bezoekers zullen op de begane grond worden gerealiseerd. Op de bovenverdieping(en) komen er 

kantoortjes en kleine vergaderruimtes. Helaas zal het niet mogelijk zijn om deze goed bereikbaar te 

maken voor mensen met een fysieke beperking. Dit zou in koplopergemeente Haarlemmermeer ten 

aanzien van mensen met een beperking niet meer mogen. De gemeente zou dan ook strengere eisen 

moeten stellen ten behoeve van de toegankelijkheid voor deze doelgroep. De BGH pleit ervoor dat 

mensen met een beperking kunnen werken wanneer zij dat willen dat toegankelijkheid daarbij geen 

probleem mag zijn.  

Nieuwe raadhuis 

De gemeenteraad heeft, enige tijd geleden, besloten om het huidige gemeentehuis te vervangen 

voor nieuwbouw. Aan de BGH is gevraagd een eerste advies uit te brengen voor de inrichting van het 

nieuwe raadhuis. We hebben daarbij specifiek gelet op de toegankelijkheid, bereikbaarheid en 

bruikbaarheid voor zowel bezoekers als voor medewerkers met een beperking. 

. 

 

 

 
9 https://www.fokuswonen.nl/ 

https://www.fokuswonen.nl/
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Advisering buitenruimtes en (nieuw)bouw projecten  

In 2020 zijn wij diverse keren benaderd om input te geven op (her)inrichting van buitenruimtes en 

vele (nieuw)bouw projecten binnen onze gemeente. Hiervoor hebben betrokken vrijwilligers 

verschillende tekeningen en projectbeschijvingen beoordeeld. 

De projecten waarvoor input vanuit de BGH is gevraagd zijn onder andere: woningbouwproject de 

Monarch, het Hydepark, Spark Avenue, Skyzone en de ontwikkeling van het Stadspark in Hoofddorp, 

de bouw van sociale huurwoningen aan de Groeneweg en woningbouwproject Spieringhof in 

Vijfhuizen, renovatie van het Dorpsplein en de Dennenlaan in Zwanenburg, het woningbouwproject 

Lijndenhof in Badhoevedorp en woningbouwproject Hoofdweg in Nieuw-Vennep.  

De BGH zet zich met deze advisering in om een goede toegankelijkheid tot stand te brengen voor alle 

inwoners en bezoekers van Haarlemmermeer.  
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Initiatieven in 2020 
 

VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer 
In 2020 is er aanvullend contact tot stand gekomen tussen de belangengroep en de 

VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer (VCH). Dit contact richt zich tot het onderzoeken van de 

potentiële deelname van de BGH aan de traineeships die de VCH inzet. Het betreft traineeships van 

acht weken waarbij studenten de belangengroep adviseren aan de hand van vragen die er liggen die 

ondersteuning behoeven. Vanwege de beperkingen die het afgelopen jaar met zich meebracht is er 

in goed overleg besloten om in 2020 gericht te onderzoeken op welke vlakken de BGH geadviseerd 

wil worden en wat passend is binnen een periode van acht weken. In 2021 zal dit verder worden 

uitgewerkt en gestart worden met de inzet van de trainees.  

Onderzoek vanuit TU Delft  

In oktober 2020 is er een verzoek binnengekomen vanuit studenten van de Technische Universiteit 

van Delft. Vijf studenten hielden zich bezig met een project vanuit de minor: Med-Tech Based 

Entrepreneurship. Voor dit project wilden zij een product ontwikkelen om de toegankelijkheid voor 

rolstoelgebruikers te verbeteren. De studenten hebben ons om input gevraagd gericht op de vraag 

‘hoe het product de gebruikers het best kon bereiken’. Door middel van een zoominterview met 

twee van onze betrokken vrijwilligers is de gevraagde input gegeven.  

Onderzoek vanuit Haarlemmermeer Lyceum  

In september 2020 hebben twee leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum contact met ons 

gezocht. Zij hadden de opdracht gekregen om zich op een maatschappelijk probleem in 

Haarlemmermeer te focussen. Het project richtte zich op de ondersteuning aan inwoners met een 

beperking door middel van het aanbieden van lessen aan kinderen. Het doel hierachter was om 

vooroordelen over het leven met een handicap te verminderen en hierbij te focussen op inclusie.  

Omdat zij hadden gezien dat de BGH het scholenproject ‘BGH op School’ aanbiedt wilden zij graag 

een interview met betrokken vrijwilligers. Twee vrijwilligers die zich actief inzetten voor ‘BGH op 

School’ hebben zich laten interviewen. Naar aanleiding van het interview hebben de scholieren zich 

nog aanvullend ingezet met betrekking tot het meedenken in het vergroten van de zichtbaarheid van 

het scholenproject.  

Lidmaatschap Ieder(in) 

Sinds eind 2019 is de BGH toegetreden tot Ieder(in), het landelijke netwerk voor mensen met een 
beperking. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en 
niemand wordt uitgesloten. 
Hiervoor moet de huidige maatschappij zich veel meer instellen op mensen met een beperking of 
chronische ziekte. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg 
en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, 
leren, werken, reizen en recreëren. 

Desgewenst kan de BGH nu beschikken over, de bij deze grote organisatie aanwezige, expertise. 
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Dankwoord  
Hopelijk zullen wij in 2021 uiteindelijk weer ‘normaal’ kunnen draaien, hoewel daar op het moment 

dat we dit verslag samenstellen nog onvoldoende zicht op is. 

Desalniettemin, ondanks alle tegenslagen hebben velen zich in het verslagjaar weer ingezet ten 

behoeve van de mensen met een beperking in Haarlemmermeer. De BGH is hen daarvoor zeer 

erkentelijk.  
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