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Geachte heer Baars,
Hartelijk dank voor uw brief en toelichting van 31 augustus 2020 over de Agenda Vanzelfsprekend
Toegankelijk. Ik ben verheugd om te lezen dat u tevreden bent over de wijze waarop de stad en ook de
Cliëntenraad Sociaal Domein zijn betrokken bij de totstandkoming van de agenda.
Met trots bied ik u namens het college de nieuwe nota Toegankelijkheidsagenda 2020-2022
(‘Vanzelfsprekend Toegankelijk’) aan om onze mooie stad voor iedereen nog toegankelijker te maken.
Als stadsbestuur hebben we 3,5 miljoen euro extra uitgetrokken om de gestelde ambities zo veel
mogelijk uit te voeren in de huidige collegeperiode tot en met 2022. Hiermee geven we eveneens
invulling aan de verplichting van het VN-verdrag Handicap voor het hebben van een lokale inclusie
agenda. Handreikingen die gedaan zijn tijdens de bijeenkomsten en inspiratiedocumenten zoals de
Inspiratienota 100% Toegankelijk Den Haag, hebben gediend als leidraad en zijn zoveel mogelijk
verwerkt in de Agenda Vanzelfsprekend Toegankelijk.
In de agenda staan zes ambities centraal:
1.
Elke inwoner kan de juiste ondersteuning vinden en krijgen. Alle gemeentelijke loketten, zowel
fysiek, sociaal als digitaal zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.
2. Elke inwoner en bezoeker kan prettig en veilig wonen, werken en recreëren, voelt zich welkom, en
kan gebruikmaken van winkels, speelvoorzieningen, plaatselijke horeca en openbaar vervoer.
3. Elke inwoner en bezoeker kan vrijetijds-, sport- en speelvoorzieningen bezoeken. Iedereen is
welkom en kan onbelemmerd genieten van het aanbod in de stad.
4. Haagse ondernemers zijn zich bewust van de voordelen van toegankelijk ondernemen en voelen
zich moreel verantwoordelijk voor een toegankelijke stad.
5. In het Haagse onderwijs leren leerlingen en studenten samen in een toegankelijke leeromgeving
en in toegankelijke gebouwen.
6. De arbeidsmarkt in Den Haag is toegankelijk en benut de kwaliteiten en talenten van iedereen,
dus ook die van mensen met een beperking.
De agenda Vanzelfsprekend Toegankelijk heeft tot doel dat alle Haagse inwoners, met of zonder
beperking, veilig, gelijkwaardig en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De ambities in
de agenda zijn opgesteld voor iedereen. Er is daarom niet gekozen om de ambities en acties in te delen
naar doelgroepen. Het opheffen van mogelijke belemmeringen op de toegankelijkheid voor één groep
kan namelijk ook gelden voor een andere groep. In uw brief geeft u aan dat het verbeteren van
toegankelijkheid ook bijdraagt aan de zelfredzaamheid van mensen met een beperking en daardoor
mantelzorgers aanzienlijk ontlast. Toegankelijkheid dient daarom ook geborgd te zijn in elk
beleidsterrein zowel binnen als buiten de gemeente. Samenwerking met organisaties, onderwijs,
ondernemers, bewoners en ervaringsdeskundigen staat daarom ook centraal in de uitvoering van de
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acties en ambities. Om deze reden wordt een Alliantie Toegankelijk Den Haag opgericht om
kennisdeling, visie en samenwerking op het terrein van toegankelijkheid te bevorderen.
Verder kan ik u melden dat in de meerjarige bewustwordingscampagne aandacht zal worden besteed
aan discriminatie en stigmatisering van mensen met een beperking. Dit doen we o.a. in samenwerking
met Den Haag Meldt. Uw opmerking dat er sprake is van grote diversiteit binnen de doelgroep en uw
suggestie om bij publicaties over beleid met mensen met een beperking niet alleen afbeeldingen op te
nemen van mensen in een rolstoel, ondersteun ik van harte. Hier zal zeker ook aandacht aan worden
besteed.
Ik kijk uit naar een prettige voorzetting van de samenwerking met u op het gebied van
toegankelijkheid en wens u veel leesplezier met de agenda.

Met vriendelijke groet,
Kavita Parbhudayal
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