Onderstaand een schrijven dat ik na 2 jaar wetgeving over toegankelijkheid op
persoonlijke titel voor u heb gemaakt om u in hoofdlijnen te informeren waar we
allen als samenleving voor staan. vr gr Jan Wijten tel 06-10820834.
In juni 2016 is de Wet gelijke behandeling aangenomen voor mensen met
een beperking of chronische ziekte. In 2006 is deze wet in de Verenigde
Naties gemaakt en aangenomen en kreeg daarom de naam: het VN verdrag.
In één zin kan het VN verdrag worden samengevat met:

Mensen met beperking hebben het recht zelfstandig aan
de samenleving deel te nemen op de terreinen
TOEGANKELIJKHEID, wonen, werk en onderwijs
TOEGANKELIJKHEID en in mindere mate ‘werk’ zal bij u als
ondernemer/winkelier/horeca uitbater een punt van aandacht zijn of
worden
Wat betekent dat voor u:

-Nabije toekomst:
De verplichting om de
toegankelijkheid te
bevorderen door
voorzieningen eenvoudig
van aard, en die met
weinig kosten tot stand
kunnen worden gebracht.
(tekst in wet zegt: die
geen onevenredige
belasting vormt)

Denk bv aan:
-verwijderen/overbruggen drempels (oplossing bv drempelhulp zie bijlage
Drempelhulp kopen)
-verwijderen objecten die doorgang voor mens in
rolstoel/rollator/slechtzienden/kinderwagens belemmeren.
-mogelijkheid bieden teksten op website te vergroten/contrast te wijzigen.
-achtergrond muziek verlagen in o.a winkel voor mensen die slechthorend zijn.
-plaatsen gids of geleidelijn nabij toegangsdeur voor blinden en slechtzienden.

-extra tijd/aandacht bieden voor mensen met verstandelijke beperking bij uitleg
product / dienst.
-bestaande balie met bv vast pinapparaat verlagen of mogelijkheid bieden dat
pinapparaat los/kantelbaar kan worden aangeboden.
-plaatsing mindervalide toiletunit bij grote evenementen (bv Reusel Kermis).

Verdere toekomst
-Bij nieuwe ontwikkelingen (denk aan bouw of verbouwing) wordt van u
verwacht dat wordt nagedacht over de algemene toegankelijkheid van uw te
bouwen of verbouwen van uw bedrijf/winkel/horecazaak en u daarover laat
informeren.
-Heeft u horecabedrijf bv nog geen mindervalide toilet dan wordt bij een
verbouwing het een verplichting om deze te realiseren als er mogelijkheden zijn.
Daarnaast kunt u ook denken om bv uw bar deels te verlagen. Het biedt
mogelijkheden voor rolstoelgebruiker of kleinere mensen die toch aan de bar
kunnen gaan zitten (voorbeeld in sporthal Reusel).

Slot / conclusie
In dit korte document heb ik in Jip en Janneke taal u over deze wet in hoofdlijnen
proberen te informeren omdat deze informatie waarschijnlijk ook nog niet bij u is
binnengekomen.
Een betere toegankelijkheid van uw locatie/zaak betekent natuurlijk ook een
groter aanbod van klanten, dus omzet verhoging.
In de laatste pagina een opsomming van interessante websites met aanvullende
informatie te beginnen met het voorlichtingsfilmpje wat afgelopen jaar al in een
reclameblok op de televisie te zien was.

Alle websites op rij
Video voorlichtingsfilmpje meedoen in de samenleving zie:
https://youtu.be/i7loEE9G9To
Wet toegankelijkheid nederlandse tekst zie:
http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/images/vninfo/VNVerdragtekst.pdf
Toegankelijkheidslijst openbare ruimte zie:
http://www.batutrecht.nl/download/Toegankelijkheidslijst.pdf
Inrichting balie zie: http://www.batutrecht.nl/download/Wenkenblad-balieloket.pdf
Inrichting aangepast toilet zie:
http://www.batutrecht.nl/download/Wenkenblad%20Sanitair.pdf
Drempelhulp kopen kan in Reusel met google zoekwoord: Reusel drempelhulp
Toezicht op naleving verdrag toegankelijkheid door college voor rechten van
de mens https://www.mensenrechten.nl/beperking/
Onderstaande foto zou zomaar in Reusel gemaakt kunnen zijn

