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Onderwerp: gelijke toegang voor iedereen

Geacht college ,

Uit een globale rondgang in de gemeente hebben wij moeten constateren dat
toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de breedte van voetpaden voor mensen met
fysieke beperkingen in het geheel niet voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.
In een bijlage hebben wij de geconstateerde tekortkomingen beschreven en gevisualiseerd.
Wij moeten vaststellen dat de gemeente Sluis een aantal zaken niet op orde heeft,
waardoor niet voldaan is aan wettelijk opgelegde verplichtingen en mensen met fysieke
beperkingen belemmerd worden in hun mobiliteit.
In dit verband wijzen wij op artikel 1 van de Grondwet, de Wet gelijke behandeling, het
Wetboek van strafrecht en artikel 2.1.2 h van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
. Dit artikel draagt u op uitvoering te geven aan het op 31 december 2006 in New York tot
stand gekomen verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Op 14 juli 2016
heeft Nederland dit verdrag geratificeerd.
De strekking van dit VN-verdrag is dat de overheid ervoor moet zorgen dat mensen met een
handicap zelfstandig kunnen leven en volledig kunnen meedoen. De overheid moet
maatregelen nemen die ervoor zorgen dat mensen met een handicap op voet van gelijkheid
toegang hebben tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie en communicatie en tot
andere publieke voorzieningen en diensten van overheid en bedrijfsleven. Het artikel noemt
onder andere: toegang tot gebouwen, wegen, vervoer, scholen, medische voorzieningen,
werkplekken, informatie, communicatie- en nooddiensten.
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Het is ons niet bekend welke uitgangspunten u hanteert in uw beleid en de uitvoering
hiervan om te bereiken dat mensen met beperkingen ook in de gemeente Sluis mogen
ervaren dat het recht op gelijke toegang ook voor hen in praktijk gebracht is.

In onze reactie op uw verzoek om informeel te reageren op de verordening Terrassenbeleid
2016 Gemeente Sluis, hebben wij gewezen op de door de RMDO opgestelde ontwerp
verordening toegankelijkheid van 2010 en de reactie daarop van uw college dat u de door
ons gesignaleerde zaken zou meenemen in de uitvoering van uw beleidsplannen. Tijdens
onze rondgang hebben wij daar, 7 jaar later, nauwelijks resultaat van gezien.
Wij vragen u dringend om in het belang van de mensen met beperkingen, planmatig vast te
leggen op welke wijze u wilt bereiken dat deze mensen in de gemeente Sluis kunnen
rekenen op de wettelijk vereiste toegankelijkheid. Wij stellen u voor daarbij aan de
oplossing van de door ons gesignaleerde tekortkomingen voorrang te geven.
Voor nadere informatie is beschikbaar RMDO-lid de heer Jaap van Peperstraten e-mail:
peper@zeelandnet.nl
Hoogachtend,

Raad voor de Maatschappelijke en demografische Ontwikkeling in de gemeente Sluis.

De voorzitter,

De secretaris,

Rien Puyenbroek

Hendrik van der Vleuten

Bijlage: Overzicht geconstateerde tekortkomingen in de gemeente Sluis.

