
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, 

eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente 

Leeuwarden  

 Datum: 8 oktober 2017  

Onderwerp: “Ongehinderd” Leeuwarden 

Geacht college,  

Sinds 1 januari 2017 is er de verplichting voor publieke gebouwen van de overheid en bedrijven om goed 

toegankelijk te zijn voor een ieder.   

Om eenvoudig inzichtelijk te maken hoe toegankelijk publieke locaties en bedrijven zijn sluiten steeds meer 

gemeenten sluiten zich aan bij het landelijke platform Ongehinderd. http://www.ongehinderd.nl/ .  Na 

gemeenten als Maastricht, Den Haag, Eindhoven en Hulst, heeft sinds kort ook de gemeente Lelystad zich 

aangesloten bij het landelijke platform Ongehinderd. 

Het initiatief “Ongehinderd” heeft een app en website waarmee mensen met een lichamelijke beperking altijd 

en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke locaties. Door het keuringsteam worden locaties 

getoetst in opdracht van gemeenten en bedrijven.  

De VVD Leeuwarden vindt het belangrijk dat iedereen mee doet in de samenleving. Wat de VVD betreft wordt 

voor gemeente Leeuwarden toegankelijkheid de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering. 

De VVD fractie heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen.  

1. Is het College bekend met dit initiatief? 

De gemeente Leeuwarden heeft zich (nog) niet aangesloten bij dit initiatief.  

2. Is het College bereid zich aan te sluiten bij het platform Ongehinderd om zo inzichtelijk te maken hoe 

het gesteld is met de toegankelijkheid van publieke locaties? Zo nee, waarom niet?  

“Ongehinderd” is ook de uitvoerende partij voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. De 

gemeente kan openbare gebouwen hiervoor laten keuren, bijvoorbeeld op hun toegankelijkheid voor mensen 

in een rolstoel en voor blinden en slechtzienden. Gebouwen met het Keurmerk voor Toegankelijkheid laten dus 

zien dat ze zo goed mogelijk toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking.  

3. Is het College bereid haar openbare gebouwen te laten keuren voor het Keurmerk van 

Toegankelijkheid? 

4. Is het College bereid samenwerking te zoeken met ondernemers zodat ook zij gestimuleerd worden in 

aanmerking te komen voor dit keurmerk? 

5. Binnen welke termijn gaat het College zich aan sluiten bij het initiatief Ongehinderd en Keurmerk van 

Toegankelijkheid ?   

Wij verwachten dat u de vragen op zo kort mogelijk termijn en binnen de daarvoor staande termijnen kunt 

beantwoorden.   

Namens de VVD Fractie,   
Met vriendelijk groet,   
Serge Hollander & Marcel Visser  
 

http://www.ongehinderd.nl/

