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Datum:  24 februari 2021 
Betreft:   Toegankelijkheid in Dordrecht 
 
 
Beste Mark, 
 
Nogmaals hartelijk dank voor het prettige gesprek dat we op 19 februari jl. gehad hebben. Zoals 
afgesproken hebben we onze vijf meest belangrijke punten op een rijtje gezet. 
 

1. De oprit/entree (kun je binnenkomen). Nick heeft twee voorbeelden genoemd: 
a. De ingang van Lucardi op de Voorstraat. 
b. Kruidvat en Trekpleister, beide winkels hebben displays bij de ingang. Hier kun je met 

je rolstoel niet langs 
2. De gangpaden oftewel routing: hier staan vaak reclameborden of aanbiedingen op een 

dusdanige wijze dat je er met een de rolstoel niet langs kan 
3. Kledingwinkels hebben vaak geen pashokjes waar je met je rolstoel in kan 
4. De hoogte waarop de kleding hangt/ligt of artikelen staan en dat in combinatie met 5 
5. Aandacht van het personeel voor rolstoelrijders. Zij kunnen niet overal bij. Biedt het 

personeel hulp aan als ze een rolstoelrijder zien? 
 
We hebben verder verteld dat we  

- een werkgroep Dordt Inclusief hebben opgericht 
- een Schouw gaan doen over bereikbaarheid van het centrum 
- de vijf meest toegankelijke winkels in het zonnetje willen zetten (te zijner tijd) 

 
Wetsartikel over toegankelijkheid: Artikel 9 Toegankelijkheid 1. Teneinde personen met een 
handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het 
leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet 
van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie 
en communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en –systemen, en tot 
andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel 
stedelijke als landelijke gebieden.  
 
Dit gaat over toegankelijkheid van de fysieke omgeving. Let wel, het VN Verdrag bindt de staat, dus 
bijvoorbeeld de gemeente moet zich inzetten voor toegankelijke winkelingangen. De gemeente 
Amsterdam heeft winkels die niet goed toegankelijk zijn een ‘opritje’ gegeven om zo de 
toegankelijkheid te verbeteren. 
 
Toegankelijkheid van Dordrecht een groep studenten van het Da Vinci college is met rolstoel door 
Dordrecht gegaan om de rolstoeltoegankelijkheid te testen. Hun ervaringen kun je hier lezen. 
 
We hebben afgesproken dat je bovenstaande informatie verspreidt onder de winkeliers. Als een van 
hen advies wil of door wil praten dan zijn we hier zeker toe bereid. 
 
In afwachting van je reactie, met vriendelijke groet, 
 
Namens de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht  
 
 
Nick Bootsman en Dymph Smeele 
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