Kennisbijeenkomst Toegankelijkheid

8 Oktober 2019

Op 8 oktober 2019, in de week van de toegankelijkheid, hebben wij de kennisbijeenkomst Toegankelijkheid georganiseerd. Deze
bijeenkomst stond in het teken van het toegankelijk inrichten van de openbare ruimte.
Doel van deze bijeenkomst was om bewustzijn te creëren rondom het thema toegankelijkheid in het ruimtelijk ontwerpproces.
Op het gebied van beleidsontwikkeling, in het ontwerpproces en de civiele uitwerking helpen wij u graag verder bij het
implementeren van het thema toegankelijkheid in uw gemeente.

‘Mensen met een
handicap in plaats van
gehandicapte mensen’

‘Kijk eens door een andere bril’

Een toegankelijke openbare ruimte is niet vanzelfsprekend. Vaak spelen in
een ontwerpproces andere belangen en is het thema toegankelijkheid niet
altijd voldoende belicht, te laat ingebracht of verkeerd doorvertaald. Kijk
door verschillende brillen naar de inrichting van de openbare ruimte. Is er
voldoende aandacht besteed aan toegankelijkheid of kunnen we iets doen
waardoor deze nog beter toegankelijk wordt?

‘Leidraad Toegankelijkheid’

De gemeente Middelburg wil een toegankelijke gemeente zijn. Daarom
werkt de gemeente hier middels de toegankelijkheidsagenda op
verschillende domeinen aan. Juust heeft in opdracht van en in
samenwerking met de gemeente Middelburg de ‘Leidraad Toegankelijkheid’
opgesteld. De leidraad bestaat uit een Handboek voor de openbare ruimte
en gebouwen met daarin vastgelegd de uitgangspunten waaraan deze
moeten voldoen en een beleidsnotitie met daarin het toepassingsgebied.

De Omgevingswet biedt kansen!?

De Omgevingswet omvat meer dan alleen
ruimtelijke ordening. Ook Gezondheid is een
belangrijk thema.
Één van de instructieregels van het
Besluit kwaliteit leefomgeving is dat
in een omgevingsplan rekening moet
worden gehouden met het bevorderen
van de toegankelijkheid van de openbare
buitenruimte.
De Omgevingswet vraagt om meer
gebiedsgericht te denken en
ambities (leefomgevingskwaliteit) per
gebied vast te leggen.

Met deze quote hield KeesJan van de Klooster ons een
spiegel voor. Als persoon met
een handicap ben je beperkt,
maar dit betekent niet dat je
niks meer zelf kunt. We willen
met zijn allen mensen met een
handicap graag helpen, maar
vergeten vaak te vragen of
iemand hulp wil of nodig heeft.

Integraal ontwerpen

Toets op de 3 B’s in iedere fase van een
ontwerpproces: Bereikbaar, Betreedbaar
en Bruikbaar
Gemeenten borgen toegankelijkheid
middels een eigen handboek of leidraad
met daarin concrete eisen aan de
openbare ruimte geënt op de eigen
ruimte
‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’
Leer kijken door de ogen van de
gebruiker en
betrek de expertise in alle fases van een
ontwerpproces.

Verstenen vs vergroenen
‘Klimaatadaptatie en/of Toegankelijkheid?’
Unaniem EN!
Met het actiever betrekken van het
thema Toegankelijkheid en kleine
aanpassingen, wordt de inrichting ‘nog’
toegankelijker.
Het delen van kennis zorgt voor begrip
en bewustwording en mogelijkheden.

Je gaat het
pas zien als je
het doorhebt.
Het mengpaneel is een handig
instrument voor lastige locaties waar een
belangenafweging moet plaatsvinden.

- Johan Cruijff

Een voor iedere gebruiker 100% toegankelijke openbare ruimte is een utopie, maar bewust met dit thema omgaan is van essentieel
belang voor een goede inrichting van de openbare ruimte in uw plan of uw gemeente.
Wilt u aan de slag met toegankelijkheidsbeleid, is toegankelijkheid een onderbelicht onderwerp in uw ontwerp of wilt u komen tot een
inrichting waarin de toegankelijkheid wordt meegenomen? We zijn u graag van dienst!
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