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Motie: Ontwerpen voor iedereen als leidend principe.
Agendapunt: Evaluatie Handboek Nijmegen toegankelijk

De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 1 februari 2023,

Constaterende dat GewoonNijmegen.N

SP
• Toegankelijkheid voor alle Nijmegenaren het beste bereikt kan worden wanneer er in

de ontwerpfase bij (her)inrichten, ontwikkelen en bouwen rekening wordt gehouden
met ontwerpen voor iedereen.

• Het VN-verdrag Handicap ons opdraagt om als overheid te zorgen dat mensen met
een beperking op gelijke manier kunnen deelnemen aan de samenleving.

• Onze stad in constante ontwikkeling is waarbij op veel plekken wordt gebouwd en
herinrichtingen of gebiedsontwikkelingen plaatsvinden.

Overwegende dat
• Eerdere gesprekken en discussies in de stad over toegankelijkheid laten zien dat het

idee over toegankelijkheid en de uiteindelijke uitvoering niet altijd in gelijke pas
lopen.

• Er in 03 van dit jaar een startnotitie toegankelijkheid openbare ruimte zal worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.

• Een duidelijke uitspraak van de raad een belangrijke onderlegger voor deze
startnotitie is.

Daarom spreekt de raad zich uit
Om ontwerpen voor iedereen, in de geest van het VN-verdrag Handicap', als leidend
principe te stellen bij alles wat we als gemeente aanbesteden, herinrichten, ontwikkelen en
bouwen in de openbare ruimte voor publiek gebruik.

Verzoek het college
1. Bovengenoemde uitspraak van de raad te hanteren als leidend principe bij alle vanaf

nu door of in opdracht van de gemeente nieuw te ontwerpen openbare gebouwen,
bouwwerken en inrichtingstrajecten voor publiek gebruik.

2. Wanneer het college (zwaarwegende) redenen heeft om (deels) af te willen of
moeten wijken van ontwerpen voor iedereen, de gemeenteraad daarover actief,
tijdig en onderbouwd, al dan niet voorzien van scenario's, te informeren.

3. Deze uitspraak van de raad als leidend principe te hanteren in de aangekondigde
startnotitie (03 2023).

4. De aangekondigde startnotitie openbare ruimte te verbreden met een integrale
toegankelijkheidvisie, samenhangend met de inclusieagenda, voor alles wat we als
gemeente aanbesteden, (her)inrichten, ontwikkelen en bouwen in de openbare
ruimte en voor publiek gebruik.

5. Voor de aangekondigde startnotitie de normen en criteria uit het huidige handboek
toegankelijkheid openbare ruimten te vergelijken met andere voor Nederland
geschikte bestaande normeringen zoals ITS, NEN, CROW en het Bouwbesluit.

6. In de startnotitie een duidelijke onderbouwde keuze te maken waarbij de ambitie is
om te kiezen voor de norm die de beste mate van toegankelijkheid biedt.

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.

Stadspartij Nijmegen

April Ranshuijsen Rosalie Thomassen
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