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Alphen aan den Rijn, 2 november 2020

Geacht College,

Allereerst willen we als Adviesraad Samenleving (ARS) onze waardering en felicitaties
uitspreken voor onze prachtige nieuwe bibliotheek. Met vereende krachten is een mooie plek
gecreëerd waar we met z'n allen trots op mogen zijn. We betreuren het dat de aandacht nu (in
ieder geval in de media) vrijwel uitsluitend gaat over de toegankelijkheid van de nieuwe
bibliotheek voor inwoners met een scootmobiel. Omdat de ARS vanuit diverse kanten hierover
benaderd is, willen we met dit schrijven onze vragen kenbaar maken en onze hulp aanbieden.
De ARS

wil uitdrukkelijk kenbaar maken dat het wat ons betreft niet gaat om schuldigen

aan

te wuzen. Belangrijke vragen zijn voor ons:

a) Wat kan de gemeente hier van leren (om
b)

c)

soortgelijke zaken

in de toekomst

te

voorkomen)?
Welke rol kan de ARS spelen om de gemeente te ondersteunen bij thema's lnclusiviteit
Welke oplossing(en) is (zUn) voor handen om te voldoen aan de op l6 juli 2019 door
uw College aangenomen startnotitie lmplementatie VN-verdrag gelijke rechten voor
mensen met een beperking / Lokale lnclusieagenda Alphen aan den RUn. t

U¡t de genoemde publicaties in de media en uit de signalen die de ARS ontving lijkt het dat
aan de uitgangspunten van de Startnotitie niet is voldaan als het gaat om de toegankelijkheid
van de nieuwe bibliotheek (eerste verdieping). Wij vernemen graag uw visie daarop.

1 ln deze notit¡e wordt onder andere het belang onderkend van 'fysieke toegang van gebouwen en leefomgeving'. De ARS onderkent en
onderschrijft het belang van de uitgangspunten en beoogde doelen van deze Startnot¡tie. iuist ook inwoners met een beperkìng moeten als
het gaat om toegankelijkheid en persoonl¡jke mob¡liteit zo min mogel¡jk beperkingen ondervinden.

Voor zover wij begrijpen is het (wellicht) mogelijk dat aan de vereisten van het bouwbesluit is
voldaan. Echter voor zover ons bekend verbiedt het bouwbesluit niet om een grotere/ruimere
lift te plaatsen waardoor ook inwoners met een beperking volop van de bibliotheek faciliteiten
gebruik kunnen maken.

Wij verzoeken u ons nader te informereR over uw oordeel over de toegankelijkheid van de
eerste verdieping van de bibliotheek en over onze andere vragen en zoals aangegeven zijn we
(ook of deze nog kan worden verbeterd) en zijn graag bereid om nader met u van gedachten
te wisselen over de voortgang van de implementatie van de inclusieagenda.
Hoogachtend,
Name
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1 ln deze notitie wordt onder andere het belang onderkend van 'fysieke toegang van gebouwen en leefomgeving'. De ARS onderkent en
onderschrijft het belang van de uitgangspunten en beoogde doelen van deze Startnot¡t¡e. Juist ook inwoners met een beperking moeten als
het gaat om toegankelijkheid en persoonlijke mobiliteit zo min mogelijk beperkingen ondervinden.

