
Geachte aanwezigen, geachte heer Louwerse (beste Ron), 

 

Voor Rotterdam The Hague Airport is dit een bijzondere en vreugdevolle dag. De opening van een 
prachtige nieuwe aankomsthal vindt niet iedere dag plaats en menig medewerker van het vliegveld 
zal hier vervuld van trots staan of rondlopen. 

Ook voor de vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden, personen met een beperking in de regio 
Rotterdam is deze dag echter memorabel. Die kunnen immers een vliegveld benutten dat serieus 
inhoud geeft aan wat wel de inclusieve samenleving wordt genoemd. Een samenleving waarin de 
mens met een beperking, of dat nu een visuele, auditieve, verstandelijke of bewegingsbeperking is, 
optimaal kan meedoen en zo breed mogelijk alle mogelijkheden kan benutten die ook voor de niet-
beperkte medemens ter beschikking staan. Beperkingen zijn al vervelend genoeg en zorgen er al voor 
dat veel niet mogelijk is, maar als dat wordt versterkt door onnodige ‘drempels’ maakt dat het nog 
moeilijker om mee te doen, mee te praten, mee te beslissen et cetera. De Vereniging van 
Gehandicaptenorganisaties Rotterdam maakt zich sterk voor het tot stand komen van die inclusieve 
samenleving en is dan ook verheugd dat zij in Rotterdam The Hague Airport een medestander heeft 
gevonden. Een bedrijf dat er voor zorg wil dragen dat een ieder die dat wil ook daadwerkelijk van het 
vliegveld gebruik kan maken, zonder dat de beperking van de beoogd reiziger ertoe leidt dat die 
genoodzaakt is thuis te blijven. 

Die ‘wil’ is echter niet genoeg. Wij zijn hier in de stad van “geen woorden, maar daden”. Met mooie 
praatjes nemen we bij de VGR geen genoegen. Er moet in de dagelijkse praktijk blijken van de 
toegankelijkheid in de meest brede zin van het woord. Vandaar dat wij enkele weken geleden met 
een groep ervaringsdeskundigen (zo noemen wij de mensen met een beperking ook wel) hebben 
bezien of deze nieuwe aankomsthal ook daadwerkelijk toegankelijk is. De toiletten zijn bezien, de 
drempels zijn opgemeten, de bewegwijzering is kritisch beoordeeld enzovoort, enzovoort. Dat heeft 
tot diverse bevindingen geleid die aan Rotterdam The Hague Airport zijn voorgehouden en die tot 
allerlei aanpassingen en verbeteringen hebben geleid of in de nabije toekomst zullen leiden. 

Zodanig, dat wij als VGR graag ons keurmerk aan deze aankomsthal willen verbinden. Wij 
symboliseren daarmee dat deze luchthaven de mensen met een beperking net zo’n warm hart 
toedraagt als de mensen waarvan de (ongetwijfeld aanwezige) beperkingen minder duidelijk in het 
oog springen.  Concreet doen we dat door een vignet en door een certificaat. Rotterdam The Hague 
Airport is de eerste onderneming die dit certificaat en dit vignet in ontvangst mag nemen. Wij 
rekenen erop dat vele bedrijven en instellingen dit goede voorbeeld zullen volgen. Dat is – ik 
benadruk dat – in wederzijds belang! 
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