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 Voorstel afdeling

Schriftelijke vragen van de fracties PvdD, D66, PvdA en WijApeldoorn volgens art. 34 Reglement van 
Orde betreffende vragen over toegankelijkheid

Voorstel afdeling Beleid maatschappelijke ontwikkeling:
• Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in 

bijgevoegd document;
• Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.
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Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad.

Vragen van de fractie van: PvdD, D66, PvdA en WijApeldoorn

Datum vragen: 3 oktober 2022

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen over toegankelijkheid

Integrale tekst van de inleiding + vragen:

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER TOEGANKELIJKHEID

Deze week is het de landelijke week van de toegankelijkheid. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag 
handicap in Nederland. Fysieke toegankelijkheid en sociale inclusie zijn sindsdien basisrechten 
geworden voor mensen met een beperking. Helaas gaat dat op veel plekken nog steeds niet goed. 
Zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/samenleving-nog-ontoegankelijk-voor-mensen-met-beperking/ 
Ook niet in Apeldoorn.

We hebben begrepen en afgelopen donderdag ervaren dat er bij de verbouwing van het 
gemeentehuis nog onvoldoende rekening is gehouden met mensen met een beperking. Een aantal 
voorbeelden: de buitenlift is vaak stuk en niet te gebruiken voor mensen in een rolstoel met kleine 
voorwielen, het invalidentoilet is lastig te vinden en met een rolstoel kan er geen draai worden 
gemaakt, koffie of thee pakken lukt niet vanuit een rolstoel.

Het is jammer dat deze zaken tijdens de verbouwing niet beter zijn meegenomen. Want het is nu 
lastig voor mensen met een beperking en het kost extra geld om het alsnog goed te maken.

1. Kunt u aangeven welke knelpunten er zijn in het gemeentehuis qua toegankelijkheid?

2. Gaat het college deze knelpunten verhelpen? Zo ja, wanneer en wat zijn daarvan de extra kosten?

3. Waarom zijn deze knelpunten tijdens de verbouwing van het stadhuis niet opgelost/aangepakt?

4. In hoeverre betrekt de gemeente ervaringsdeskundigen bij fysieke plannen om ervoor te zorgen 
dat er rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid?

5. In hoeverre brengt de gemeente knelpunten in de toegankelijkheid in onze gemeente in kaart? Zo 
ja, worden daarbij ervaringsdeskundigen betrokken? Zo nee, waarom niet?

6. Wat zou de gemeente verder kunnen doen om de toegankelijkheid te verbeteren in de gemeente 
in het algemeen en in het gemeentehuis in het bijzonder?

Martine Berends, PvdA

Lilian Haak, WijApeldoorn

Robert Jan Jonker, D66

Yvonne de Carpentier en Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren
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Beantwoording vragen

Vooraf
Ons college onderkent dat het onderwerp ‘toegankelijkheid’ extra aandacht nodig heeft en ook erg 
belangrijk is. Er is een format opgesteld die dit onderwerp nader uitwerkt en deze is betrokken bij de 
MPB 2023-2026. Uw raad heeft deze begroting recent vastgesteld waardoor er de nodige extra 
middelen beschikbaar komen. In antwoord 5 gaan we hier nader op in.

1. Kunt u aangeven welke knelpunten er zijn in het gemeentehuis qua toegankelijkheid?
Begin september heeft een afvaardiging van het Platform Gehandicapten Apeldoorn samen 
met onze facilitaire dienst een ronde gemaakt om knelpunten te inventariseren. Hieronder 
ziet u wat toen is geconstateerd en ook wat eraan gedaan is inmiddels.

Buiten:
• De lift buiten werkte die ochtend niet. > Bleek een storing, is dezelfde dag opgelost. Met 

de leverancier hebben wij een contract dat een eventuele storing direct verholpen moet 
worden. 

• Na gebruik alarmknop in lift kwam niemand. > Deze meldingen komen bij de beveiliging 
van het stadhuis uit. Is met hen besproken. Zij reageren zo snel als mogelijk.

• De lift was vies en erg stoffig. > Is teruggekoppeld aan schoonmaak en is nu meer 
aandacht voor.

Toiletten:
• Op deuren van de invalidentoiletten ontbreken aan binnenzijde naast de handgreep ook 

lagere/andere grepen die het makkelijker maken om vanuit een rolstoel de deur te 
sluiten. > Zijn besteld, naar verwachting voor einde jaar aangebracht. 

• Er komt geen snelle reactie / hulp als het alarmkoord is gebruikt. > Idem als hierboven, is 
besproken met beveiliging. 

• De beugels naast de wc’s waren omhoog geklapt, moeten standaard naar beneden 
worden geklapt. > Beugels worden omhoog geklapt bij het schoonmaken, met 
schoonmaak is afgesproken dat deze terug geklapt moeten worden.

• Papieren handdoekendispensers zitten hier en daar te ver weg, moeten idealiter 1 á 1,5 
tegel vanaf de spiegel worden geplaatst. > Worden verplaatst. 

• Op begane grond bleek het toilet om meerdere redenen niet zo geschikt voor 
rolstoelgebruikers. Onder andere omdat er door de luierafvalbak en aankleedtafel te 
weinig ruimte overblijft. > Omdat dit niet oplosbaar bleek zonder de aankleedtafel te 
verwijderen (waar ook behoefte aan is), is besloten de verwijzing dat deze wc geschikt is 
voor minder validen te verwijderen en in plaats daarvan minder validen te verwijzen naar 
het ruime miva toilet op de 1e verdieping.  

Koffie:
• Inwoners van Apeldoorn kunnen koffie/thee pakken op de begane grond waar ook de 

meeste afspraken zijn. Hier kon je zittend in een rolstoel niet bij de bekers. > Bekers 
liggen nu ook in la, dit is met sticker aangegeven op de la. In souterrain is geen lade, hier 
wordt nog andere oplossing gezocht.

2. Gaat het college deze knelpunten verhelpen? Zo ja, wanneer en wat zijn daarvan de extra 
kosten?
Zie boven. Deze kosten voor kleine ingrepen in het stadhuis betalen we uit het 
onderhoudsbudget. Zie vraag 6 voor de langere termijn.

3. Waarom zijn deze knelpunten tijdens de verbouwing van het stadhuis niet 
opgelost/aangepakt? 
Voor de verbouwing was het niet bekend dat er knelpunten waren die opgelost moesten 
worden. Op papier klopte alles en voldeden we aan alle normen. Uitzondering hierop was de 
entree. Het was bekend dat de hellingbaan voor de mindervalide niet voldeed. In 2021 is de 
entree daarom aangepast met een mindervalide lift. In de praktijk bleken bepaalde punten 
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toch niet optimaal. We hebben bewust de inspectieronde met een rolstoelgebruiker gedaan 
om dit met elkaar te ontdekken en de punten die naar voren kwamen te kunnen verbeteren. 

4. In hoeverre betrekt de gemeente ervaringsdeskundigen bij fysieke plannen om ervoor te 
zorgen dat er rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid? 
De toegankelijkheid is op dit moment nog geen vast toetsingscriterium in 
(ver)bouwprocessen en in de openbare ruimte. Wel maken we, zoals hierboven beschreven, 
gebruik van ervaringsdeskundigen om zaken te toetsen. Ander voorbeeld hiervan is dat we 
recent met hulp van ervaringsdeskundigen van MEE Veluwe de toegankelijkheid van de 
Samen055 locaties hebben getoetst, via een brede toegankelijkheidsscan. Een concreet 
voorbeeld wat uit deze scan naar voren kwam is dat het voor sommige mensen onmogelijk is 
om zich te concentreren op een gesprek in bepaalde ‘prikkelrijke’ Samen055 locaties. Op 
basis hiervan worden acties uitgezet, meer hierover leest u in het antwoord bij vraag 6. We 
willen dit soort scans met de betrokken afdelingen gaan uitbreiden naar andere openbare 
gebouwen en functies zoals de openbare toiletten in de fietsenstallingen. Zie ook de 
antwoorden op vraag 5 en 6.

Verder nemen we het onderwerp toegankelijkheid mee in de aanpak Inclusie waaraan 
gewerkt wordt. Hierin nemen we op dat we bij inclusie- en diversiteitsvraagstukken 
ervaringskennis standaard als belangrijke bron van kennis meenemen.

5 In hoeverre brengt de gemeente knelpunten in de toegankelijkheid in onze gemeente in 
kaart? Zo ja, worden daarbij ervaringsdeskundigen betrokken? Zo nee, waarom niet? 
Hierboven schetsen we twee voorbeelden. Het college heeft bij de Raad budget voor 2 jaar 
aangevraagd, en gekregen, om dit voortaan meer structureel te gaan opzetten. Het 
uitgangspunt van onze aanpak rondom inclusie en toegankelijkheid is dat we 
ervaringsdeskundigen altijd raadplegen als belangrijke bron van kennis in het 'kunnen 
meedoen'. Ervaringsdeskundigen kunnen inwoners zijn en partijen zoals Zorgbelang en MEE 
Veluwe.

Onze aanpak richt zich op 'buiten en binnen'. We zorgen er in 2023 voor dat medewerkers 
van alle afdelingen van de gemeente zich bewust zijn van diversiteit en inclusie en hier ook 
naar gaan handelen. Het wordt vanzelfsprekend dat iedereen, naar vermogen en eigen 
wens, mee kan doen en kan zijn wie hij/zij/hen is. We gaan hierbij altijd uit van een 
Apeldoorn waar iedereen er toe doet.

6 Wat zou de gemeente verder kunnen doen om de toegankelijkheid te verbeteren in de 
gemeente in het algemeen en in het gemeentehuis in het bijzonder?
Nog lang niet alle openbare gebouwen, bedrijven en horecagelegenheden zijn fysiek goed 
toegankelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld plekken in de openbare ruimte en in gebouwen van de 
gemeente die niet goed te bereiken zijn voor mensen met een rollator of rolstoel. Ook zijn er 
plekken met veel obstakels, wat lastig is voor blinden en slechtzienden. En borden zijn niet 
altijd duidelijk voor mensen die niet goed kunnen lezen. 
Maar ook immateriële toegankelijkheid is belangrijk, zo willen we ervoor zorgen dat 
informatie over wat er in eigen buurt en wijk gebeurt toegankelijk (zichtbaar, hoorbaar en 
begrijpelijk) is voor iedereen. Toegankelijkheid biedt ons zo concrete handvatten om de 
sociale basis te versterken, waarbij er oog is voor zowel fysieke, psychosociale als cognitieve 
beperkingen.

Concreet kan gedacht worden voor gemeentelijke gebouwen aan:

• Het aanpassen van toiletten in gemeentelijke openbare gebouwen;

• Speciale spreekuren bij Burgerzaken voor mensen met een beperking door medewerkers 
getraind in diversiteitssensitiviteit;
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• Het schilderen van liftdeuren in contrasterende kleuren in gemeentelijke openbare gebouwen 
voor betere zichtbaarheid voor slechtzienden;

• Het instellen van een geluidssignaal bij het oproepen van een lift en een stem die in de 
liftcabine de verdieping meldt in gemeentelijke openbare gebouwen;

• Het realiseren van prikkelarme (spreek)ruimtes in het gemeentehuis en Samen055 locaties;

Nu de MPB vanaf 2023 middelen beschikbaar stelt komt het college in Q1 2023 met een 
plan van aanpak om dit soort punten aan te pakken en knelpunten te verhelpen.


