Motie “Arnhemse gebouwen toegankelijk”
De gemeenteraad van de gemeente Arnhem, bijeen op 25 september 2017, ter bespreking van
de moties vreemd aan de orde,
Constaterende dat
• Arnhem op 26 januari 2016 de motie “Arnhemse Inclusie Agenda” heeft aangenomen;
• Op 4 september 2017 een raadsbijeenkomst heeft plaatsgevonden over architectuur in
Arnhem;
Overwegende dat:
• Toegankelijkheid voor iedereen in de Arnhemse samenleving de standaard moet zijn;
• Uit praktijkervaringen blijkt dat mensen in een rolstoel of mensen die op een andere
manier een anders werkend lichaam (bijvoorbeeld blinden, slechthorenden) hebben toch
tegen beperkingen aanlopen bijvoorbeeld bij het naar een concert of bioscoop gaan;
• Uit de raadsbijeenkomst blijkt dat toegankelijkheid bij gemeentelijke projecten wel
meegegeven wordt, maar niet als harde eis, wat betekent dat toegankelijkheid beperkt
kan worden omwille van bijvoorbeeld financiën;
• Duidelijk is dat het voldoen aan bijvoorbeeld het Bouwbesluit onvoldoende garantie geeft
voor een toegankelijk gebouw (eisen Bouwbesluit zijn bijvoorbeeld gebaseerd op een
kleine handrolstoel, waardoor eisen onvoldoende zijn voor mensen in een elektrische
rolstoel en ontwikkelaars kunnen ontheffing krijgen van de eisen uit het Bouwbesluit);
• Alle Arnhemmers gebruik moeten kunnen maken van voorzieningen, gebouwen en
openbare ruimte in Arnhem;
• Voorbeelden van maatregelen kunnen zijn: informatie in braille, voldoende
rolstoelplaatsen, voldoende ruimte voor elektrische rolstoelen;
• Het omwille van het verbeteren van toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte
in Arnhem wenselijk is een Arnhemse norm voor toegankelijkheid op te stellen, welke bij
voorkeur als norm opgelegd kan worden, waar noodzakelijk als leidraad meegegeven kan
worden en welke bij gemeentelijke gebouwen en openbare ruimte altijd wordt toegepast;
Verzoekt het college om:
• De gemeenteraad voor 1 februari 2018 een “Arnhemse norm voor toegankelijkheid” voor
te leggen, waarin (technische) eisen / randvoorwaarden zijn opgenomen, die waarborgen
dat gebouwen en openbare ruimte toegankelijk zijn voor alle Arnhemmers en die niet
geregeld zijn in het Bouwbesluit of andere bestaande regelingen;
• Te bepalen dat deze norm toegepast wordt bij alle gebouwen, waar de gemeente
opdrachtgever of financier is;
• Te bepalen dat deze norm toegepast wordt bij alle te renoveren en nieuw aan te leggen
openbare ruimte;
• Te bepalen dat de norm als richtlijn wordt meegegeven aan ontwikkelende partijen, waar
deze niet afgedwongen kan worden;
• Bij de totstandkoming van deze Arnhemse norm vooral ervaringen uit de praktijk van
mensen met een anders werkend lichaam te gebruiken en van organisaties die deze
mensen vertegenwoordigen, zoals de cliëntenraden en de APCG;
En gaat over tot de orde van de dag.
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