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Voorwoord

Naar buiten gaan is voor de meeste 
mensen vanzelfsprekend. Zonder er 
bij na te denken ga je naar je werk, 
naar een sportvereniging, doe je bood-
schappen, of breng je een bezoek aan 
vrienden en familie. Echter, naar buiten 
gaan is niet voor iedereen zo vanzelf-
sprekend.

Voor mensen met een beperking, die 
bijvoorbeeld gebruik maken van een 
rolstoel of een scootmobiel, of voor 
mensen die blind of slechtziend zijn, is 
dat niet altijd zo voor de hand liggend. 
Voor hen geldt dat ‘buiten’ (in ambte-
lijke taal ook wel buitenruimte ge-
noemd) nadrukkelijk toegankelijk moet 
zijn.

Toegankelijk betekent dat je onbelem-
merd zelfstandig op pad kunt, bijvoor-
beeld in een rolstoel. Of dat je de weg 
kunt vinden, al dan niet via geleide-

lijnen, als je blind of slechtziend bent.  
Rotterdam heeft ongeveer 620.000 in-
woners, waar zo’n 15 procent in meer of 
mindere mate te maken heeft met een 
beperking. Dat zijn 93.000 stadsgenoten 
in een mix van mannen, vrouwen en 
kinderen.

De Vereniging van Gehandicaptenorgani-
saties Rotterdam (VGR) houdt zich bezig 
met de collectieve belangenbehartiging 
van mensen met een beperking in Rot-
terdam. De VGR maakt zich daarvoor 
dagelijks sterk zodat deze mensen, net 
als iedereen, volledig kunnen deelnemen 
aan de maatschappij. Een voorwaarde 
om mee te kunnen doen is toegankelijk-
heid in de breedste zin van het woord.

Regelmatig ontvangt de VGR signalen 
en suggesties ter verbetering van onder 
andere straten, pleinen, oversteekplaat-
sen en kades. Hiervoor vraagt zij proac-
tief aandacht bij de plaatselijke overheid 
en andere relevante partijen. Daarnaast 
volgt de VGR landelijke en stedelijke 
ontwikkelingen op de voet en geeft deze 
informatie, met haar advies, door aan 
onder andere de ‘(deel)gemeentelijke 
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platforms gehandicapten’.

Dit boekje is mede tot stand gekomen 
op instigatie van de lokale politiek en 
is bedoeld om te laten zien hoe mensen 
met een beperking de buitenruimte in 
Rotterdam ervaren, met als uiteindelijk 
doel te komen tot een verdere verbete-
ring van de toegankelijkheid.

Waarom is toegankelijkheid zo 
belangrijk en hoe toegankelijk is de 

Rotterdamse buitenruimte?

Er wordt een steeds groter beroep 
gedaan op de zelfredzaamheid en de 
eigen verantwoordelijkheid van bur-
gers. ‘Iedereen moet meedoen’ is het 
devies. Om mee te kunnen doen moet je 
je, al dan niet met een hulpmiddel, vrij 
kunnen bewegen zonder gehinderd te 
worden door obstakels. 

Om in de praktijk hiervan een indruk te 
krijgen is, in opdracht en samenwer-
king met de VGR, een groep ervarings-
deskundige vrijwilligers, gewapend met 

een vragenlijst en een fototoestel, op 
pad gegaan. Deze groep vrijwilligers 
bestond uit mensen die blind of slecht-
ziend zijn en mensen die gebruik maken 
van een rolstoel of scootmobiel. Waar 
gewenst werden de vrijwilligers begeleid 
door een medewerker van de VGR. 

Zij hebben gezamenlijk een groot aantal 
wijken in nagenoeg alle deelgemeenten 
van Rotterdam bezocht. In dit boekje 
staan foto’s, die een impressie geven 
van wat men zoal is tegengekomen. 

Op diverse plekken in de stad is de 
buitenruimte al behoorlijk geregeld. 
Daar zijn bijvoorbeeld op de juiste 
plaatsen geleidelijnen aangebracht voor 
mensen met een visuele beperking, 
waardoor zij zelfstandig hun weg kun-
nen vinden. 

Ook op- en afritten, om makkelijk vanaf 
het trottoir te kunnen oversteken, zijn 
inmiddels een bekend verschijnsel. Niet 
alleen mensen die zich verplaatsen met 
een rolstoel, scootmobiel of een rolla-
tor maken hier gebruik van, maar ook 
senioren en andere stadsbewoners met 
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bijvoorbeeld een kinderwagen of een 
zware boodschappenkar maken hier 
graag gebruik van. 

Vaak lijkt de inrichting van de buiten-
ruimte op het oog goed geregeld, maar 
dit blijkt in de praktijk toch tegen te 
vallen. Soms doordat een voorzie-    
ning niet goed is aangebracht, bijvoor-
beeld een op-/afrit die zo steil is dat het 
gevaarlijk is om hiervan gebruik te ma-
ken of een geleidelijn die zomaar ergens 
stopt, waardoor de gebruiker met een 
visuele beperking daardoor midden op 
straat staat en geen idee heeft hoe hij/
zij verder moet. Kortom: er zijn meer 
obstakels dan men denkt. 

Het komt voor dat een voorziening wel 
goed is aangebracht, maar dat deze 
wordt geblokkeerd. Veel mensen blijken 
(nog) niet te weten waartoe de gelei-
delijnen dienen, zodat het kan gebeuren 
dat winkels hun reclame en/of producten 
erop uitstallen, of dat de horeca er 
een terras op plaatst. Het is vaak geen 
kwade opzet, maar veelal onwetendheid. 
Een goed gesprek wil dan wel helpen, 
maar helaas niet altijd.

Ook zijn er allerlei ‘voorwerpen’, zoals 
grote betonnen bollen en blokken op het 
trottoir, om te voorkomen dat daarop 
auto’s worden geparkeerd. Een goed 
initiatief, maar voor blinden en slecht-
zienden zijn deze obstakels letterlijk 
“struikelblokken”. Hier staat het ene 
belang haaks op het andere.

Er is al het nodige gedaan in Rotterdam 
om de toegankelijkheid te bevorderen, 
maar het kan nog veel beter. Dit kan 
mede worden bereikt door meer uni-
formiteit in de uitvoering en door het 
hanteren van gelijke richtlijnen vanaf de 
planning, waarbij (ervarings)deskundi-
gen of hun belangenbehartigers worden 
betrokken om te adviseren. 

In de praktijk blijkt de Rotterdamse 
regelgeving niet voldoende om een toe-
gankelijke buitenruimte te waarborgen. 

Voor het ontwerp van de inrichting van 
de Rotterdamse buitenruimte moet 
worden voldaan aan de Standaard 
Wegenbouwdetails van de Dienst Stads-
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ontwikkeling en het Handboek Rotter-
damse Stijl, waarbij in het Handboek 
Rotterdamse Stijl een (bewust) onder-
scheid wordt gemaakt tussen Rotter-
dam-Centrum en de overige deelge-
meenten. 

In het Handboek Rotterdamse Stijl zijn 
alleen voor mensen met een visuele 
beperking een aantal richtlijnen opgeno-
men. 

De VGR participeert pro-actief in de 
“Stichting Platform Agenda 22” (SPA22), 
dit is een Rotterdams adviesplatform 
voor gemeentelijk beleid waar het gaat 
om ouderen en mensen met een beper-
king en wordt gevormd door verschillen-
de belangenorganisaties. Ook neemt de 
VGR actief deel aan de Woonadviescom-
missie (WAC), een onderdeel van SPA22, 
die zich bezig houdt met aanpasbaar 
bouwen en toegankelijke buitenruimte. 

De WAC heeft richtlijnen omschreven 
die,  als zij worden toegepast bovenop 
de bestaande regelgeving, een minimale 
toegankelijkheid kunnen waarborgen. 
Deze bij hen opvraagbare richtlijnen 

kunnen door opdrachtgevers worden 
gebruikt in hun ‘Programma van Eisen’ 
en door ervaringsdeskundigen om het 
ontwerp te toetsen.

De VGR heeft het thans voor u liggende 
boekje samengesteld om aan mensen 
met een beperking terug te koppelen 
hoe door hen de buitenruimte in Rotter-
dam wordt ervaren. 

Daarnaast is dit boekje bedoeld voor 
degenen die op professionele basis 
(beleidsmatig of uitvoerend) met de 
buitenruimte te maken hebben. Het 
betreft bijvoorbeeld (gemeentelijke) 
beleidsmakers, ontwerpers, uitvoerders, 
maar ook alle mensen zonder beper-
king, om zodoende inzicht te geven hoe 
belangrijk een goede toegankelijkheid 
is en hoe we daarop met elkaar kunnen 
letten.

Een goede toegankelijkheid is voor 
iedereen “buitengewoon” belangrijk.

Nardy Desloover
Bestuursvoorzitter VGR
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Dagelijks leven

Om vanaf huis naar het werk te gaan, een boodschap te doen of een bezoek te brengen 
aan de huisarts leggen we een route af door de buitenruimte. Je staat er misschien niet 
bij stil maar voor een grote groep mensen zijn er, om veilig van A naar B te komen, flink 
wat obstakels te overbruggen. Je zou deze eens bewust moeten tellen. 

afbeelding 1
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afbeelding 2 afbeelding 3

afbeelding 4 afbeelding 5
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1. Trottoirs

Noppentegels (bestemd voor mensen met een visuele beperking) zijn niet aanwezig of 
zijn op de verkeerde manier gelegd.

Trottoirs zijn niet vrij van obstakels, hebben gladde tegels of zijn te smal.

Er zijn onvoldoende op- of afritten op trottoirs, of deze zijn te steil. Soms liggen de 
op- en afritten niet tegenover elkaar, waardoor men onnodig lang op de rijweg moet 
verblijven.
Blokkades, die moeten voorkomen dat mensen op het trottoir fietsen of er hun auto 
parkeren, veroorzaken obstakels voor mensen met een beperking.

Ongelukkig geplaatst straatmeubilair, zoals lantaarnpalen midden op de stoep of 
bloembakken bij een op- of afrit, verhindert een vrije doorgang.

We hebben het volgende gesignaleerd:

De afbeeldingen 1 t/m 6 zijn voorbeelden van obstakels die moeten voorkomen dat mensen 
op het trottoir fietsen of daarop hun auto parkeren. Deze obstakels zijn echter laag en 
moeilijk te zien, hierdoor vormen zij, voor mensen met een beperking, een struikelobject.
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afbeelding 6 afbeelding 8

afbeelding 7
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afbeelding 9 afbeelding 10

Afbeelding 7: Om te voorkomen dat auto’s te hard door een woonwijk rijden zijn vaak 
snelheid beperkende maatregelen getroffen. Berijders van bijvoorbeeld een scootmobiel 
ervaren deze voorziening als hinderlijk en soms zelfs als gevaarlijk.

De afbeeldingen 8 t/m 10 tonen aan dat lantaarnpalen en bloembakken, voor mensen met 
een beperking, op soms onhandige plekken worden geplaatst. Met een rolstoel of scootmo-
biel zijn deze obstakels lastig of niet te passeren; een blinde of slechtziende kan hier zelfs 
tegenaan lopen, met alle gevolgen van dien.
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afbeelding 11

afbeelding 13afbeelding 12
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afbeelding 14

Afbeelding 11 laat zien dat het decoratief inrichten van de buitenruimte kan zorgen voor 
een doolhof aan extra obstakels. 

Afbeelding 12: Over losliggende klinkers en/of tegels kun je makkelijk struikelen, of je blijft 
daarachter zelfs hangen met de wielen van je scootmobiel of rolstoel.

Afbeeldingen 13 en 14: Mensen met een visuele beperking, die gebruikmaken van een 
‘tast stok’ gebruiken de gevel van een gebouw om zich te oriënteren. Dit is voor hen de zo-
genaamde natuurlijke gidslijn. Zodra fietsbeugels aan een gevel worden bevestigd hebben 
zij hier erg veel last van. De voorkeur heeft dus dat deze beugels niet aan een gevel, maar 
aan de rand van de straat worden geplaatst.
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afbeelding 15 afbeelding 16
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2. Rondom bouw- en 

Plaatsen waar werkzaamheden worden verricht zijn, zeker voor mensen met een 
beperking, niet (voldoende) afgezet.
 
Afzettingen zijn niet duidelijk of vormen, juist door de manier van afzetten, een 
gevaar.

Er wordt geen alternatieve toegankelijke route aangeboden.

Als dit wel gebeurt, word je vaak het fietspad of de rijweg opgestuurd.

We hebben het volgende gesignaleerd:

Bij afbeelding 15 is het niet duidelijk waar men naar toe moet om de route weer te kunnen 
vervolgen. Tevens kan, bij het oversteken van de weg, van alle kanten verkeer komen. 
 
Als er al een alternatieve route is, dan is deze vaak te smal (afb. 16) of moet men 
gevaarlijke toeren uithalen zoals bij afb. 19 waar men de weg moet oversteken en absoluut 
niet kan zien of er verkeer aankomt.

herinrichtingsactiviteiten
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afbeelding 17

afbeelding 18 afbeelding 19
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Afbeelding 17: Bij deze afzetting is geen gebruik gemaakt van een afzetlint en wordt er ook 
geen alternatieve route aangegeven. Maak je gebruik van een scootmobiel of rolstoel moet 
je vaak terug en zelf op zoek naar een andere manier om je weg te vervolgen.

Afbeelding 18: Het is goed dat hier een afzetlint hangt om aan te geven dat er aan het 
trottoir wordt gewerkt. Deze manier van afzetten vormt een extra gevaar voor blinden en 
slechtzienden.
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afbeelding 20 afbeelding 21

afbeelding 22 afbeelding 23
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3. Kruispunten en oversteken

Afbeelding 20: Deze oprit is te steil, hierdoor kunnen mensen in een rolstoel of scootmo-
biel niet zelfstandig van de weg op het trottoir komen. Ook vormen de diagonaal geplaatste 
blokken een extra obstakel waardoor ze nog moeilijker de stoep op kunnen draaien.

Afbeelding 21: Deze oprit is te steil en de direct daarbij gelegen hoek zorgt ervoor dat de 
bocht tevens zeer moeilijk te maken is.

Afbeelding 22: Aan de overkant van de straat is geen aansluitende oprit. Dit betekent extra 
oversteektijd op de rijbaan.

Afbeelding 23: Op deze afbeelding zijn de noppentegels goed aangelegd, ze liggen in de 
looprichting en de oprit sluit keurig aan op de afrit.

Verkeerslichten hebben geen werkende rateltikkers (akoestische signalering voor blin-
den en slechtzienden) en gaan vaak te snel op rood.

Vluchtheuvels zijn te smal voor bijvoorbeeld een scootmobiel of ander hulpmiddel.

Als gevolg van (onjuiste) plaatsing van noppentegels worden mensen met een visuele 
beperking niet naar het trottoir aan de overzijde van de straat maar de rijbaan 
opgestuurd.

We hebben het volgende gesignaleerd:
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afbeelding 24

afbeelding 25 afbeelding 26
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afbeelding 27

Afbeelding 24: De noppentegels (rechts op 
de foto) sturen je, gezien de plaatsing in de 
bocht, niet naar de overzijde van de straat, 
maar de rijbaan op. 

Afbeelding 25 geeft door middel van de 
noppentegels een looprichting aan. Op 
afbeelding 26 ziet u dat mensen met een 
visuele beperking daardoor midden op de 
straat uitkomen.

Afbeelding 27: Op de vluchtheuvel liggen 
geen noppentegels. Een blinde krijgt dus 
geen ‘waarschuwing’ dat hij moet stoppen 
of extra moet opletten voor overig 
aankomend verkeer.
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afbeelding 28

afbeelding 29
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afbeelding 30 afbeelding 31

Afbeelding 28: Kruispunt zonder zebra’s of noppentegels.

Afbeelding 29: Een oversteekplaats zonder noppentegels, verkeerslichten of 
waarschuwingen.

Afbeelding 30: Deze vluchtheuvel is te smal.

Afbeelding 31: Kijk maar: deze vluchtheuvel is, rekening houdend met het verkeer en 
de tram, zeker te smal en daardoor onveilig voor mensen met b.v. een scootmobiel.
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afbeelding 32 afbeelding 33

afbeelding 34
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4. Trappen en hellingen

Trappen hebben geen tredemarkering en zijn daardoor, met name voor mensen met 
een beperkte visuele beperking, niet of onvoldoende zichtbaar.

Trappen zonder leuning bieden geen steun.

Hellingen zijn te lang en/of te steil.

We hebben het volgende gesignaleerd:

Afbeelding 32: Trap met een duidelijke tredemarkering.

Afbeelding 33 en 34: Trap zonder tredemarkering.
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afbeelding 35

afbeelding 36 afbeelding 37
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afbeelding 38

afbeelding 39

Afbeelding 35: Hier heeft men getracht om 
de entree toegankelijk te maken; er is een 
extra leuning en er is een hellingbaan.
Iemand met een visuele beperking raakt 
hiervan echter in de war. Er zijn diverse 
hoogteverschillen en de gebruikte kleuren 
verduidelijken niets.

Afbeelding 36: Een brede trap, echter geen 
leuning en geen tredemarkering.

Afbeelding 37: Deze hellingbaan is over-
woekerd met onkruid en daardoor (zeker bij 
nat weer) gevaarlijk.

Afbeelding 38: Een goede hellingbaan voor 
de rolstoelgebruiker, maar voor iemand met 
een visuele beperking vormt de, in dezelfde 
grijze tint, verhoogde stoeprand een gevaar.

Afbeelding 39: Lange en min of meer steile 
hellingbaan zonder dat er voorzieningen zijn 
getroffen voor mensen met een beperking.
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afbeelding 40

afbeelding 42afbeelding 41
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5. Openbaar vervoer

Perrons zijn onvoldoende c.q. geheel ontoegankelijk.

Het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) wordt voor mensen met een 
visuele beperking uitgerust met de mogelijkheid een gesproken tekst te beluis-
teren. Soms is deze onvoldoende hoorbaar door het verkeer. 

Soms ontbreken geleidelijnen naar in-/uitgang van de halte c.q. het perron.

Er is niet altijd een ribbelrand die de spoorzijde van het perron aangeeft.

Geleidelijnen die aansluiten op de route naar publieke voorzieningen, bijvoorbeeld het 
stadhuis, zijn niet altijd aanwezig; dit geldt ook voor de bewegwijzering.

We hebben het volgende gesignaleerd:

Afbeelding 40: Een goede oprit naar de halte van dit busstation.

Afbeelding 41: Bij deze halte ligt een geleidelijn tot aan de lantaarnpaal. Als deze lijn stopt 
bij het bushaltebord is er niets aan de hand. 

Afbeelding 42: Bij de bushalte, op de  rijweg waar de bus stopt, zijn parkeerplaatsen 
gesitueerd. Geparkeerde auto’s zorgen, zeker voor mensen met een beperking, voor  
onvoldoende toegankelijkheid en/of een gevaarlijke verkeerssituatie.
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afbeelding 43

afbeelding 44
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afbeelding 45

Afbeelding 43: Een te hoge instap bij een 
tramhalte is voor mensen in een rolstoel of 
scootmobiel niet te overbruggen.

Afbeelding 44: Er zijn geen geleidelijnen 
aangelegd van of naar de ingang van dit 
metrostation.

Afbeelding 45: In dit metrostation zijn 
wel geleidelijnen aangebracht. Tot aan de 
deur………….en dan?
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afbeelding 46 afbeelding 47

afbeelding 48 afbeelding 49
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6. Winkelcentra en horeca

Doorgang wordt versperd door uitstallingen en/of reclame uitingen.

Terrassen op het trottoir versperren de doorgang.

We hebben het volgende gesignaleerd:

Afbeelding 46: Ondanks deze uitstalling is er voldoende ruimte op het trottoir. De gevel, als 
natuurlijke gidslijn voor blinden en slechtzienden, is echter wel onderbroken. Zie ook het 
commentaar bij afbeelding 14.

Afbeelding 47 en 48: Deze uitstallingen en reclame-uitingen belemmeren een vrije 
doorgang.

Afbeelding 49: Hier kom je, zeker met een beperking, helemaal niet langs.
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Gedrag omgeving

Als gemeente kun je het nog zo goed geregeld hebben toch zijn we, voor wat de toegan-
kelijkheid betreft, nadrukkelijk ook afhankelijk van het gedrag van iedereen. We wonen 
met zijn allen in deze stad; voor het juiste gebruik van alle aangebrachte voorzieningen 
zal daarom iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid moeten nemen.  

afbeelding 50
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afbeelding 52

afbeelding 51 afbeelding 53
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7. Juiste gebruik voorzieningen

Fietsers/brommers rijden op het trottoir.

Foutparkeerders; bijvoorbeeld auto’s op het trottoir of bij op- en afritten.

Fietsen(rekken) die de doorgang belemmeren.

Vuilnisbakken die de doorgang blokkeren.

(Vracht)auto’s die ongelukkig geparkeerd staan bij het in- en uitladen.

We hebben het volgende gesignaleerd:

Afbeelding 50: De auto staat zo geparkeerd dat je deze oprit niet meer kunt gebruiken.

Afbeelding 51: De beschikbaarheid van het trottoir wordt beperkt door dit parkeergedrag.

Afbeelding 52 en 53: Fietsers op de stoep belemmeren de doorgang en zorgen voor extra 
gevaarlijke situaties.
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afbeelding 54 afbeelding 55

afbeelding 56
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afbeelding 57 afbeelding 58

Afbeelding 54: Het trottoir wordt geblokkeerd door een vrachtwagen die geladen of gelost 
wordt.

Afbeelding 55: Dit trottoir wordt volledig geblokkeerd door deze huisvuilcontainers.

Afbeelding 56: Het trottoir en deze oprit worden geblokkeerd door grof vuil.

Afbeelding 57: Vuil op dit trottoir belemmert, zeker voor mensen met een beperking, een 
veilige doorgang.

Afbeelding 58: Tijdens de markt parkeert de vrachtwagen op de gehandicapten 
parkeerplaats.
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Recreatie

Zeker als het lekker weer is willen we allemaal wel eens naar een park, even zitten op 
een bankje, luisteren naar de vogels, een wandeling maken langs de rivier of een frisse 
duik nemen in de zwemplas in de buurt. Ook dit is niet voor iedereen van zelfsprekend.

afbeelding 59



44

afbeelding 60

afbeelding 61
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8. Parken

Ingang is niet (voldoende) toegankelijk.

Aanwezige horeca is niet (voldoende) toegankelijk.

Er is geen bewegwijzering.

Onvoldoende rustpunten/banken.

Aanwezig straatmeubilair is onbruikbaar.

We hebben het volgende gesignaleerd:

Afbeelding 59: Dit bankje is goed te gebruiken, het is niet te hoog of te laag en er zitten 
armleuningen op. Voor mensen in een scootmobiel zou het ook fijn zijn als zij hun 
hulpmiddel naast het bankje kunnen parkeren.

Afbeelding 60: Te groot hoogteverschil tussen trottoir en bruggetje.

Afbeelding 61: Een bankje zonder leuningen is voor mensen met een beperking minder 
goed bruikbaar, een armleuning biedt de nodige ondersteuning om op te staan.



46

afbeelding 62

afbeelding 63 afbeelding 64
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9. Rivierkades, strandbaden

Rivierkades zijn moeilijk begaanbaar.

Kaderand is niet aangegeven.

Strandbaden en zwemplassen zijn niet of onvoldoende bereikbaar. 

Rolstoel- of scootmobielgebruikers kunnen de waterrand niet bereiken. 

Horeca is niet altijd (voldoende) toegankelijk.

Geen of onvoldoende aanduidingen en/of bewegwijzering.

We hebben het volgende gesignaleerd:

Afbeelding 62: Een toegankelijke steiger voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.

Afbeelding 63: De oprijplaat naar het water is onvoldoende ver doorgetrokken waardoor 
het water niet bereikt kan worden.

Afbeelding 64: Een rolstoel- of scootmobielgebruiker kan ook hier niet tot aan waterkant 
komen.

en zwemplassen
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Conclusie

De uitgangspunten Standaard Wegen-
bouwdetails, die in Rotterdam worden 
gehanteerd om de openbare ruimte 
vorm te geven, zijn onvoldoende om een 
letterlijk toegankelijke buitenruimte te 
waarborgen.

In deze standaard zijn niet alle uit-
gangspunten, die nodig zijn voor deze 
toegankelijkheid, vastgelegd. In de 
vertaling van de Standaard Wegenbouw-
details naar de Rotterdamse Stijl worden 
soms eigen uitgangspunten gehanteerd 
of wordt een andere uitwerking gekozen.
Daardoor kan in de uitvoering van de 
ontwerpplannen in de praktijk nog heel 
wat misgaan.

Voor een goede toegankelijkheid in een 
gebied is het noodzakelijk dat bij de 
(her)inrichting, al in de ontwerpfase, 
afstemming plaatsvindt tussen alle 
betrokkenen. 

Communicatie over-en-weer speelt 
hierbij een heel belangrijke rol. 

Wat moet er gebeuren om hieraan 
positief bij te dragen?

Richtlijnen ‘toegankelijke buiten-
ruimte’ opstellen. 

Het ‘inclusief beleid’ consequent 
toepassen. 

Het bevorderen van samenwerking 
tussen alle relevante diensten en 
partijen in de stad. 

Zorgen dat de opdracht ‘toeganke-
lijk ontwerpen’ in het gemeentelijk 
beleid en in de uitvoeringsproce-
dures ingebed wordt. 

Betrekken van gehandicaptenorgan-
isaties bij beleid en uitvoering.

Het toetsen van alle ontwerpplan-
nen tot een verplichting maken.

Controle op uitvoering (mede) door 
ervaringsdeskundigen.
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Kortom: de basisuitgangspunten die 
nodig zijn voor een goede toeganke-
lijkheid moeten worden aangescherpt en 
nader afgesproken.

We zouden ons zelf tekort doen als we 
ons, als VGR, in dit boekje zouden 
beperken tot de hiervoor genoemde 
opsomming van obstakels en hindernis-
sen. 

De Vereniging van Gehandicaptenorgani-
saties Rotterdam (VGR) en haar ambas-
sadeurs vervullen een continu actieve 
rol om de toegankelijkheid in Rotterdam 
verder te verbeteren. 
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Nawoord

Beperkingen vragen om aanpassing, 
niet om uitsluiting.

Voor de ChristenUnie-SGP is het een 
vanzelfsprekendheid dat de hele stad 
toegankelijk moet zijn voor iedereen, 
dus ook voor mensen met een beper-
king. Want in wezen hebben we allemaal 
een beperking, alleen is die van sommi-
gen zichtbaarder dan die van anderen.

We zijn dan ook geschrokken toen in de 
praktijk bleek dat deze toegankelijkheid 
niet overal geregeld is. De aandacht be-
perkt zich vaak tot “het papier”. Samen 
met de VGR willen we ons er hard 
voor maken dat die papieren vanzelf-
sprekendheid - de stad moet toeganke-
lijk zijn voor iedereen – ook gerealiseerd 
wordt in de praktijk.

Dit boekje laat zien wat goed gaat en 
wat beter kan. Bezien vanuit het per-

spectief van de mensen met een beper-
king zelf. Alleen vanuit dat eigen per-
spectief zijn de problemen goed te
begrijpen. Wat immers voor de een geen 
probleem is, kan voor een ander een 
onoverkomelijk obstakel zijn.

Het boekje geeft inzicht in de problemen 
die mensen met een beperking ervaren 
met de toegankelijkheid van hun stad, 
onze stad. We hopen dat het de ogen 
opent en op zowel beleidsmatig als 
uitvoeringsniveau het gesprek op gang 
brengt. Alleen door goed te luisteren 
naar wat er leeft en goed te vertalen 
waar men tegen aan loopt, kan een 
praktijk worden gerealiseerd die de weg 
vrij maakt voor de participatie van alle 
Rotterdammers in onze mooie stad.

Rotterdam wil dat iedereen meedoet. 
Laten we de handen ineen slaan en 
zorgen dat dat ook daadwerkelijk gaat 
lukken. Rotterdam is een stad van ons 
allen!

Setkin Sies
fractievoorzitter
ChristenUnie-SGP Rotterdam
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Dit boekje is tot stand gekomen in een gelegenheidssamenwerking met de 
Rotterdamse gemeenteraadsfractie ChristenUnie-SGP en met dank aan:

Anne Wouden
Els Loorbach

Hans Damsteeg
Gerrit Hitzerd

Jan Poot
Lia Schop

Setkin Sies
Stella de Windt

Vincent Harte
Willemijn Kloosterman

Bewonersorganisatie Blijdorp
Platform Gehandicapten Hoogvliet 

Platform Obstakel
Platform Gehandicapten IJsselmonde 

Platform Gehandicapten Charlois
Seniorenraad Kralingen Crooswijk

SPA22/WAC
WMO-raad Pernis

De geschreven tekst in deze uitgave is door meerdere mensen op mogelijke 
gebreken nagekeken. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er toch nog fouten en/of 

andere onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat u ons daarop wilt 
wijzen zodat we de actuele tekst op onze site www.vgr-rotterdam.nl zo compleet 

mogelijk kunnen maken.
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