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Motie: Design for all. Overal. I\
Agendapunt: Evaluatie Handboek Nijmegen toegankelijk ~

De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 1 februari 2023, GewoonNijmegen.Nu
Doe maar gewoon Nijmegen!

Constaterende dat
• Toegankelijkheid in de gebouwde omgeving voor publieke ruimte op dit moment niet of

nauwelijks is vastgelegd in regelgeving.
• Dit kan leiden tot onduidelijkheden en ongewenste situaties met betrekking tot

toegankelijkheid bij gemeentelijke bouw- of inrichtingsprojecten, aanbestedingen en
publiek-private samenwerkingen.

• Voor een echt inclusieve stad, en in de geest van het VN-verdrag Handicap', ook
openbare gebouwen en de bebouwde omgeving geschikt moeten zijn voor gebruik door
iedereen.

• Nijmegen groeit, vergrijst en iedereen in een situatie of levensfase komt waarbij goede
toegankelijkheid nodig is om gelijkwaardig en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen.

Overwegende dat
• De gemeente Nijmegen nu, en in het verleden, goede stappen zet in het toegankelijk

maken en houden van de openbare ruimte.
• Toegankelijk bouwen vaak niet of nauwelijks duurder is dan regulier, of ouderwets,

bouwen.
• Aanpassingen in al gerealiseerde gebouwen per definitie duurder zijn dan vanaf het

begin ontwerpen voor iedereen volgens adequate normen en criteria.
• Heldere normen ervaringsdeskundigen en de gemeente de mogelijkheid biedt om op

basis van duidelijke criteria, tussentijds en bij oplevering, te toetsen op toegankelijkheid.

Verzoek het college
1. Te onderzoeken hoe de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS), of andere

gelijkwaardige en passende richtlijnen en normen, toegepast en opgenomen kunnen
worden bij complexe situaties zoals een gebiedsontwikkeling met verschillende partijen.

2. Te onderzoeken hoe en in welke situaties, waarbij de gemeente geen of gedeeltelijk
zeggenschap heeft, goede toegankelijkheid voor iedereen gestimuleerd kan worden
door bijvoorbeeld inzet op bewustwording of ondersteuningsregelingen.

3. De raad over deze uitkomsten uiterlijk in Q3, en samen met de aangekondigde
startnotitie, te informeren.

1 om mensen met een beperking op voet van gelijkheid deel te kunnen laten nemen aan de
samenleving.
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En gaat over tot de orde van de dag.

3
April Ranshuijsen
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Partij van de Arbeid


