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Goedenavond allen, 

Mijn naam is Leny van Luling, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Kaag en 
Braassem. Hartelijk dank voor de gelegenheid die u mij geeft om ons advies op de 
Omgevingsvisie toe te lichten. 

Tevens wil ik u bedanken voor de beantwoording van onze adviezen. Het doet ons deugd dat 
veel van onze adviezen een vervolg krijgen in de uitvoering of anderszins. 

Ik vind het ook mooi om te vertellen dat wij vanaf begin 2019 betrokken zijn bij de 
herontwikkeling van de MAG, die uiteindelijk opgenomen is in de Omgevingsvisie. Hetgeen 
wij als Adviesraad van harte toejuichen, omdat er zo een veel betere verbinding ontstaat 
tussen de meerdere disciplines van de gemeentelijke scope. Wij hebben hiervan ook al een 
resultaat gezien. Vorige week hebben ambtenaren met fysieke en sociale portefeuilles, 
maatschappelijk betrokken partijen en een lid van de Adviesraad een toertje op de fiets door 
een deel van de gemeente gemaakt om knelpunten te bekijken. Hulde voor dit initiatief en 
dat er vele mogen volgen. 

De Adviesraad heeft 3 keer op verschillende momenten advies uitgebracht op de 
Omgevingsvisie.  

In september vorig jaar hebben wij bij het benoemen van de opgaven voor de 
Omgevingsvisie, geadviseerd om de uitgangspunten van het VN-verdrag voor personen met 
een beperking (in de volksmond ook wel VN-verdrag handicap genoemd,) als kernwaarde 
voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie op te nemen. Ik kom daar zo nog op terug. 
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Maart 2020 en in juli  2020 hebben wij  een inhoudelijke reactie gegeven op de concepten 
van de Omgevingsvisie. Naast inhoudelijk hebben wij in deze adviezen ook weer geadviseerd 
om het VN-verdrag op te nemen in de visie. 

In de beantwoording schrijft u dat het VN-verdrag niet genoemd wordt, omdat andere wet 
en regelgeving ook niet genoemd wordt, maar dat de strekking wel terug komt in de 
Omgevingsvisie. Op een enkel punt is dat ook zo. 

 

Toch willen wij dit punt nogmaals benadrukken. Wij vinden dat er op alle beleidsterreinen 
aandacht voor de uitgangspunten van het VN-verdrag moet zijn, bij de ontwikkeling van de 
plannen en bij de uitvoering ervan.  Het betreft dan ook toegankelijkheid op allerlei 
terreinen: arbeid, onderwijs, wonen, verkeer, vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, 
vrijetijdsbesteding en uitgaan. De Omgevingsvisie is de kans om toegankelijkheid tot al deze 
terreinen te borgen. 

Maar het is geen zaak van de gemeente alleen, elke inwoner heeft hierin een rol. Van de 
gemeente vragen  wij wel een voortrekkersrol op te pakken om met elkaar te werken naar 
een meer inclusieve samenleving. 

1. Het gaat om bewustwording in de samenleving, bij medewerkers van de gemeente en 
uitvoerende partijen;  

2. De doelgroep actief te betrekken bij keuzes;  

3. Ervaringsdeskundigen te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid.  

Bijvoorbeeld bij de beoordeling van nieuwbouwprojecten en de vergunningen hiervoor. Zijn 
gebouwen goed toegankelijk? Zijn gehandicaptenparkeerplaatsen wel juist ingericht? 
Kunnen inwoners met een zintuigelijke beperking overal komen? Is rekening gehouden met 
inwoners met dementie? Kunnen kinderen met autisme ook gebruik maken van een 
speeltuin, zonder overprikkeld te worden? 

Ook bestaande situaties moeten worden beoordeeld. Zijn de winkels binnen de gemeente 
toegankelijk? Is de gemeentelijke website voor iedereen te gebruiken? Zijn de 
vervoersvoorzieningen goed ingericht? Wordt de participatiewet goed toegepast binnen de 
gemeente?  

In de planfase zal deze wijze van werken meer tijd kosten, maar uiteindelijk kan dit een 
inclusievere samenleving bewerkstelligen. En niet onbelangrijk, het kan de gemeente ook 
besparingen opleveren doordat er achteraf geen, vaak dure, aanpassingen uitgevoerd 
hoeven worden. 

Deze boodschap wil ik u namens de Adviesraad nog meegeven. 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 


