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T oeg ankelijkheid

Bouwbesluit 2012

Goed voorbeeld in Veenendaal!

Wij Beatrix, bij de gratie
Gods......hebben goedgevonden
en verstaan.... Zo begint het
Bouwbesluit 2012 dat is
vastgesteld op 29-08-2011.
Woningen en andere gebouwen
moeten bij nieuwbouw en
verbouw aan het Bouwbesluit
voldoen. Gemeenten zijn voor
de handhaving verantwoordelijk. Bij nalezing blijkt dat nieuwe woningen niet
meer bezoekbaar voor rolstoelgebruikers hoeven
te zijn. Het is onvoorstelbaar dat anno 2012
wordt toegestaan dat er woningen worden
gebouwd waarbij bezoekers
met beperkingen worden
buitengesloten. Hoe moeten
ouders met kinderen in een
kinderwagen, ouderen met
een rollator of mensen in een
rolstoel nu bij hun buren op
bezoek? En worden gemeenten nu door deze
maatregel van de Rijksoverheid verplicht om
dure buitenliften te vergoeden voor bewoners die
op grond van de Wmo een vergoeding vragen?
BAT is verbijsterd! Inmiddels heeft de CG-Raad
met een aantal partijen, waaronder BAT, op
verzoek van het ministerie ‘Een pleidooi voor
betere regels’ uitgebracht. Een
aardig initiatief, waarschijnlijk
duurt het jaren voor het
Bouwbesluit opnieuw kan
worden aangepast. Het is van
belang dat woningbouwcorporaties hun verantwoordelijkheid nemen en in elk
geval voor zichzelf vaststellen
dat zij niemand op voorhand
buitensluiten en dat elke nieuwe
woning die zij bouwen tenminste bezoekbaar is.
Voor de duidelijkheid, aan deze maatregel zijn
geen kosten verbonden!
De woningstichting Volksbelang Wijk bij
Duurstede, de woningbouwstichting Cothen en
en de SSW De Bilt hebben met hulp van BAT een
minimaal toegankelijkheidsniveau voor nieuwe
woningen bepaald dat zij gaan proberen te
realiseren. Wilt u hun voorbeeld volgen ?
Neem contact op met BAT.

Op verzoek van de gemeente
Veenendaal heeft BAT in 2011
een aantal praktische aanbevelingen gedaan over de
herbestratingsplannen. Met de
ambtenaren is bijvoorbeeld
afgesproken dat zij locaties die
herbestraat gaan worden eerst
zelf berijden in een rolstoel. Nu
doen zij dat nog samen met de Ango, maar ze
zullen dit zelf gaan doen. Waarom is dit zo
bijzonder? Welnu, BAT en andere organisaties
pleiten voor inclusief beleid. Toegankelijkheid is
geen verantwoordelijkheid van de afdeling
welzijn. Alle beleidsterreinen houden zich ermee
bezig en iedereen is verantwoordelijk. Alleen op
deze manier kan iedereen meedoen en wordt
niemand op voorhand buitengesloten. Voor
inclusief beleid is het nodig dat ambtenaren zich
de problematiek van ontoegankelijkheid eigen
maken en deze zelf aan den lijve ervaren.
Herbestrating is een uitgelezen moment om
toegankelijkheid van de openbare ruimte te
verbeteren. Eventuele wijzigingen kunnen dan
tegen lage kosten gerealiseerd worden. Zo wordt
geld bespaard én ergernis bij burgers voorkomen.
Dit initiatief verdient waardering en navolging,
omdat mensen die niet op een rolstoel
aangewezen zijn, de nodige schroom moeten
overwinnen om er een keer in te gaan zitten en
uit zichzelf hun eigen werk te testen.
Suggestie aan Gemeenten,
Ontwikkel samen met BAT een duidelijke
procesomschrijving voor herbestratingen en
neem dat op in uw 'Handboek Inrichting
Openbare Ruimte' zodat toegankelijkheid
vanzelfsprekend wordt.
FILMS & RICHTLIJNEN op www.bat.nl
Heeft u de site van BAT al eens bezocht ?
Hier vindt u films, brochures en richtlijnen over
het bevorderen en realiseren van
toegankelijkheid. Bekijk eens het filmpje over
Utrecht. Al deze materialen zijn in samenwerking
met onze achterban, ervaringsdeskundigen in
toegankelijkheid en mobiliteit, opgesteld.
Samenwerking is een belangrijk uitgangspunt
van BAT. Het waarborgt de bruikbaarheid en de
uitvoerbaarheid van de adviezen.

Lokaal op dreef
Wanneer mensen zich gezamenlijk inzetten om
beleid te beïnvloeden, hebben zij meer kans
om hun doel te bereiken. Vanaf de jaren 70 zijn
er in vrijwel elke gemeente gehandicapten
platforms ontstaan om de dagelijkse problemen
rondom toegankelijkheid en mobiliteit te helpen
oplossen. Steeds vaker worden deze vrijwilligers
betrokken bij het lokaal beleid. Sinds de Wmo
-de wet die ervoor moet zorgen dat iedereen kan
meedoen aan de maatschappij en zo veel
mogelijk zelfstandig kan blijven wonenhebben veel Gemeenten een Wmo-raad
opgericht. Veel gehandicaptenplatforms gaan op
in de Wmo-raad. Wmo-raden zijn doelgroep
overstijgend. De specifieke problemen van
mensen met een beperking sneeuwen
gemakkelijk onder in algemene
beleidsvraagstukken. We zien dat problemen met
toegankelijkheid en mobiliteit minder goed
worden opgepakt. Hoe belangrijk een Wmo-raad
ook is als beleidsadviserend orgaan voor een
gemeente, BAT vindt het van fundamenteel
belang dat lokale belangenbehartigers zich ook
naar beperking organiseren, om zo voor
specifieke problemen herkenning en erkenning te
krijgen en oplossingen te kunnen realiseren.
Met name gehandicaptenplatforms en soms een
Wmo-raad doen beroep op de deskundigheid van
BAT. BAT adviseert, komt met haalbare en
betaalbare oplossingen en instrueert ambtenaren
en ontwerpers om inclusief beleid te realiseren.
BAT: ADVIES OP MAAT
Is uw bouwplan al getoetst op BTBV ?
BTBV staat voor Bereikbaarheid,
Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en
Veiligheid.
Schakel BAT bijtijds in. Hoe eerder u
dat doet, hoe hoger het rendement en
hoe lager de kosten. U kunt BAT al advies vragen
tijdens het samenstellen van het programma van
eisen. In de praktijk blijkt dat vrijwel alle wensen
in deze fase probleemloos kunnen worden

ingepast. U kunt BAT ook vragen om bouw- of
verbouwplannen te beoordelen en suggesties te
doen voor verbetering.
Een greep uit adviezen
Afgelopen maand heeft BAT bij verschillende
projecten geadviseerd. Oa over de hellingshoek
van een brug in het centrum van Leiden. Naar
aanleiding van het advies is besloten om de kade
te verhogen en de hellingshoeken aan te passen.
Op verzoek van Mimax (platform Woerden) is
geadviseerd over een rolstoeltoegankelijk toilet
en een fietsenstalling bij het station en over een
tweetal bruggen.
Aan een wandelwerkgroep uit Austerlitz zijn
pictogrammen beschikbaar gesteld voor het
aangegeven van een toegankelijke wandelroute.
Goed nieuws
Na het opheffen van de functie ‘Adviseur
Toegankelijkheid’ door de Provincie Utrecht
(beëindigden subsidie) zijn de werkzaamheden
voor BAT voortgezet. Naast de activiteiten voor
BAT is Job Haug inmiddels voor 20 uur in dienst
van het Solgu als beleidsmedewerker
Toegankelijkheid Mobiliteit Huisvesting. Het
Solgu vertegenwoordigt de mensen met een
handicap of chronische ziekte in de gemeente
Utrecht.
Gezocht 2e hands rolstoelen
BAT zoekt 2e hands rolstoelen
om ambtenaren, verkeerskundigen en architecten zelf de
problematiek te laten ervaren.
Elke verkeerskundige moet
naast zijn bureau een rolstoel
hebben staan om zich elke dag
opnieuw bewust te worden dat voetpaden als
vanzelf geschikt moeten zijn voor iedereen. Dus
ook voor rolstoelgebruikers, mensen met een
visuele beperking, kinderen, ouderen enz.
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