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Beste leden en burgerleden,
In uw vergadering van 20 juni 2019 heeft u unaniem de motie Toegankelijkheidsbeleid aangenomen.
In deze motie, RM019-0039, vraagt u om een eerste stap te zetten op weg naar een lokale inclusie-agenda. Met name
verzoekt u te inventariseren waar in onze gemeente hiaten zitten, als het gaat om de toegankelijkheid in het fysieke
domein voor mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast verzoekt u in toekomstige raadsvoorstellen, op het
terrein van openbare ruimte of gemeentelijke gebouwen, apart aandacht te besteden aan “toegankelijkheid voor mensen
met een lichamelijke beperking".
Om te beginnen met het laatste kunnen wij u berichten dat aan het format voor projectopdrachten de toegankelijkheid
voor mensen meteen beperking als standaard aandachtspunt is toegevoegd. Ook in de Leidraad Inrichting Openbare
Ruimte (LIOR) wordt dit onderdeel als standaard opgenomen. Door deze zaken al in de opdrachten te borgen, zijn wij
ervan overtuigd dat dit onderwerp de aandacht krijgt die het verdient. Dit geldt zowel voor eerste aanleg, reconstructies
als ook voor onderhoudswerkzaamheden waarbij dit nauwelijks tot meerkosten zal gaan leiden. Uw vraag om meer
alertheid op dit gebied is een prima signaal dat wij op deze wijze graag oppakken.
Ook de samenleving staat niet stil op dit gebied. Op 13 mei 2019 is de Stichting Toegankelijk Bergen op Zoom opgericht.
De stichting heeft als doelstelling zich te willen inzetten om Bergen op Zoom toegankelijk te maken voor mensen met een
beperking. Binnen deze nieuwe stichting werken de volgende partijen samen, Alzheimer Nederland, Kansplus BOZ,
afdeling Bergen op Zoom, WéVigé, Reuma patiëntenvereniging Bergen op Zoom e.o., Vraagwijzer en de Zonnebloem.
Bij de voorbereiding van projecten met betrekking tot de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen zal deze stichting
worden benaderd zodat zij ons tijdig integraal kan adviseren met betrekking tot het onderwerp toegankelijkheid.
De andere vraag betreft het opstellen van een lijst van hiaten in het fysieke domein. Dit vraagt naar ons idee een forse
investering in tijd en dus geld wat ten koste zal gaan van het reguliere onderhoud in de openbare ruimte. Het lijkt ons
veel slimmer om te acteren op locaties waar sprake is van een slechte toegankelijkheid die vragen om een verbetering.
In individuele gevallen kunnen de inwoners die tegen dit soort beperkingen aanlopen dit bij ons onder de aandacht
brengen. Indien absoluut noodzakelijk zal binnen de mogelijkheden samen gezocht worden naar een passende
oplossing. Hierbij constateren wij een goede samenwerking tussen de teams uit het sociaal domein en het fysiek domein.
Daarnaast kunnen wij u berichten dat inmiddels wel intern opdracht is verstrekt tot het uitvoeren van een globale
inventarisatie van wat er moet gebeuren op het gehele gebied van toegankelijkheid en het opzetten van een stappenplan
richting het opzetten van een lokale inclusieagenda in 2020.
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In de inleiding van uw motie wordt gesproken over de toegankelijkheid van het zandstrand aan De Boulevard voor
mensen met een rolstoel. Naar aanleiding van de ingediende motie heeft ter plaatse overleg plaatsgevonden waarbij ook
een direct belanghebbende aanwezig is geweest. Hierbij is gekeken naarde toegankelijkheid van het strand met een
mogelijke verpoosplek direct aan de waterkant. Deze aanvullende voorziening zal nog voor het komend zomerseizoen
worden gerealiseerd aan de oostzijde van het zandstrand. Daarnaast is onlangs een pad aangelegd met betonnen platen
op het strand ter hoogte van het zwembad om ook hier de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te
verbeteren. Door deze maatregelen kunnen nog meer bewoners en bezoekers van onze stad genieten van het strand
aan de Binnenschelde.
In de voorgaande beantwoording hebben wij aangegeven op welke wijze wij op een structurele wijze Ínhoud geven aan
het thema toegankelijkheid in de openbare ruimte. Ook is aangegeven dat gestart is met een globale inventarisatie op het
totale gebied van toegankelijkheid voor het opzetten van een stappenplan zodat op een later tijdstip in 2020 een lokale
inclusieagenda kan worden opgesteld. Wij zijn daarom van mening dat met deze beantwoording de motie RM019-0039
als afgehandeld kan worden beschouwd.
Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer C. Verbruggen,
teammanager Beheer S Advies bereikbaar op 0164-277425.
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