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Week van de toegankelijkheid 2 – 7 oktober 2017

Geachte mevrouw Heijstee,
Van 2 tot en met 7 oktober a.s. is het de week van de toegankelijkheid. Het thema is dit jaar
‘Aan tafel’. Hiermee wordt specifieke aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van
eetgelegenheden. De Adviesraad Sociaal Domein beveelt aan om deze week aan te grijpen
om het belang van toegankelijkheid van voorzieningen, winkels en horeca in Weesp onder de
aandacht te brengen. Het gaat daarbij om zowel de fysieke toegankelijkheid als om
toegankelijkheid voor mensen met een psychische stoornis of verstandelijke beperkingen.
Uit website: www.Weekvandetoegankelijkheid.nl
Bijna 20% van de mensen kan niet goed zelfstandig uitgaan. Dit omdat er in de horeca nog
teveel drempels zijn: je komt niet naar binnen, de menukaart is niet leesbaar, de akoestiek
laat het niet toe elkaar te verstaan of je kan er niet naar het toilet. Vaak zijn er simpele
oplossingen mogelijk die een café, restaurant of evenementenbezoek voor iedereen
aangenamer maken
Ook horeca in Weesp moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dit is voor
verbetering vatbaar. Door aandacht aan toegankelijkheid te besteden kan er een positieve
impuls aan eigenaren om aanpassingen te realiseren. Te denken valt aan een artikel in het
Weesper Nieuws waarin een goed voorbeeld onder de aandacht wordt gebracht en/of waarin
een ondernemer verteld over de belemmeringen. Een ander idee is het samenstellen van een
testpannel die verschillende horecagelegenheden beoordeelt op toegankelijkheid. Op de
hierboven genoemde website staan inspirerende voorbeelden.
Als u het initiatief neemt om aandacht te schenken aan de Week van de toegankelijkheid zijn
wij graag bereid om mee te denken over de nadere uitwerking.
In afwachting van uw reactie
Met vriendelijke groet,

Hans Blaauwbroek
Voorzitter

CC:

mw. A. van Dril

