Aan de gemeente Dordrecht
t.a.v. Lindy van Hooijdonk-Diependaal en Helma Seelen
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3300 AA DORDRECHT
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Betreft:

24 maart 2020 / 8 oktober 2020
Top 5 adviezen VN-verdrag Handicap

Beste Lindy en Helma
Op 17 februari jl. hebben we gesproken over de voortgang van het VN-verdrag Handicap. We waren
benieuwd wat er gedaan is met de adviezen die zijn gegeven op de twee bijeenkomsten op 26
september 2019. Verder wilden we graag weten wat jullie vonden van de rolstoeltocht van de
studenten van het Da Vinci College.
In het overleg hebben we het gehad over het Koploperschap en over de ervaringen van inwoners. Als
Adviesraad horen en zien we dat inwoners nog altijd hindernissen ondervinden wat betreft de
toegankelijkheid van winkels/horeca, de bestrating, de stoep op- en afgangen bij oversteekpunten in
de binnenstad.
Top 5 adviezen
We hebben afgesproken dat we een top 5 van adviezen zouden opstellen. Het betreft korte termijn
acties en snel uit te voeren oplossingsrichtingen. In de bijlage treffen jullie deze top 5 aan.
We hebben er alle begrip voor dat de gemeente/jullie nu andere prioriteiten moet(en) stellen.
Wanneer de situatie weer wat ‘genormaliseerd’ is, nemen we contact op om over de top 5 door te
praten.
Voor nu wensen we jullie veel succes met al het extra werk in deze bijzondere tijd.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht

Marianne Opendorp en Dymph Smeele
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1. Toegankelijkheid winkels/horeca binnenstad
Advies: Organiseer een bijeenkomst met winkeliers- en horecavereniging(en) binnenstad over
wat ingezet kan worden om winkels/horeca toegankelijk te maken voor rolstoelers, rollators,
schootmobiels. De ervaringsdeskundigen van het GIPS-team willen hier graag aan
meewerken. Ook de ervaringen van de studenten kunnen hierbij betrokken worden.
N.B. Uit een krantenartikel blijkt dat drie partners in de binnenstad, de gemeente, Platform
Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) en Dordrecht Marketing, voor effectieve
samenwerking gaan. Benut deze partners.
2. Stoep op- en afgangen gebied Grote Kerkbuurt – Groenmarkt-Wijnstraat
We adviseren Gemeentewerken te vragen de scherpe op-/afgangen van de stoepen in dit
gebied aan te passen. De ervaringsdeskundigen van het GIPS-team willen hierbij adviseren.
3. Bewustwording en beeldvorming
De bewustwording en beeldvorming over mensen met een handicap laat te wensen over. We
stellen voor te beginnen met voorlichting/bewustwording binnen de gemeente zelf. De leden
van het GIPS-team willen deze voorlichting geven.
Aanvulling (8-10-20): Zolang het coronavirus rondwaart en hiertegen geen vaccin is, zal het
GIPS-team geen uitvoering kunnen geven aan dit actiepunt.
4. Openbaar vervoer Dordrecht
Het verlenen van assistentie bij het in- en uitstappen bij de Qbuzz is weliswaar goed geregeld,
maar het hangt af van de welwillendheid van de chauffeur of je wel geholpen wordt. Dat is
onze eigen ervaring en ook de ervaring van de studenten1. Zo kunnen inwoners in een rolstoel
niet zelfstandig reizen, je weet immers niet van tevoren of de chauffeur bereid is je te helpen.
We adviseren in een overleg met Qbuzz onze ervaringen te bespreken en hen te wijzen op
hun verplichting.
Daarnaast adviseren we de in-/uitstapdeur zichtbaar te maken met een vignet.
5. Toegankelijkheid nieuw Stadskantoor (Huis van de Stad en Regio)
Advies: Test met belangengroepen de toegankelijkheid van dit nieuw te bouwen
Stadskantoor.
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https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2019/10/Met-de-rolstoel-doorDordrecht.pdf
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht, Singel 395, 3311 HG Dordrecht
info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl

