
!
Samenwerkingsverband belangenorganisa2es van chronisch zieken en gehandicapten 

 

Gemeente Leiden 
T.a.v. Gemeenteraad 
Postbus 9100 
2300 PC Leiden 

Datum: 13 mei 2021 
Onderwerp: Gebiedsvisie Stationsgebied 
  

Geachte raadsleden, 
  
Op dinsdag 18 mei 2021 is er een vergadering gepland van de raadscommissie 
Stedelijke Ontwikkeling. Als punt 7 staat het inspreken op 'Gebiedsvisie 
Stationsgebied' op de agenda. 
  
Om te kunnen inspreken heeft het Platform Gehandicapten Leiden via de 
contactambtenaar twee keer (30 april en 7 mei) gevraagd om een toegankelijke 
versie van de gebiedsvisie. Een toegankelijke versie betekent in dit kader een 
versie die met voorleessoftware door mensen met een visuele beperking te lezen 
is. Hoewel we een positieve reactie hebben gekregen met de strekking dat er aan 
een toegankelijke versie wordt gewerkt, hebben wij tot het moment van verzenden 
van deze brief niets ontvangen. 
  
U zult het met ons eens zijn dat het op deze wijze voor onze visueel beperkte 
bestuursleden onmogelijk wordt gemaakt om inhoudelijk kennis te nemen van de 
gebiedsvisie en dat als gevolg daarvan van het democratische recht op inspreken op 
18 mei in uw raad geen optimaal gebruik kan worden gemaakt. 
  
Deze situatie staat overigens niet op zichzelf. Met enige regelmaat moeten wij bij 
de gemeente Leiden achter toegankelijke stukken aan om onze belangen te kunnen 
behartigen. Waarom werkt de gemeente Leiden als koplopergemeente voor het VN-
verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nog steeds niet 
standaard met toegankelijke documenten? Maar dit terzijde. 
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Voor het Platform Gehandicapten Leiden is de gebiedsvisie voor het stationsgebied 
een belangrijk dossier waar wij graag inhoudelijk bij betrokken willen zijn. 
  
Wij hebben twee vragen: 
1. Bent u het met ons eens dat, zelfs als er op korte termijn nog een  toegankelijke 

versie zou komen, er rederlijkerwijs tijd te kort is om een inspraakreactie voor 
18 mei te kunnen opstellen? 

2. Vindt u het wenselijk om de behandeling van de gebiedsvisie door te laten gaan 
als de Leidse stichting, die de belangen behartigt van mensen met een 
beperking, als gevolg van ontoegankelijke stukken niet in staat is om inhoudelijk 
te participeren? 

  
Wij verzoeken de gemeenteraad van Leiden dan ook om zo snel mogelijk 
toegankelijke stukken aan Platform Gehandicapten Leiden toe te zenden en de 
behandeling door de raad (inclusief inspraak) op te schorten en op zijn vroegst een 
week na de ontvangst door ons van de bedoelde stukken te laten plaatsvinden. 
  
Mocht u besluiten de behandeling op 18 mei toch door te laten gaan, dan 
overwegen wij, mede omdat het geen incident is, daarover het oordeel te vragen 
van het College voor de Rechten van de Mens. Wij hopen echter dat het niet zover 
zal hoeven te komen. 
  
Wij wachten graag uw reactie af en rekenen op een redelijk standpunt van de 
gemeenteraad van een koplopergemeente voor het VN-verdrag handicap. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Peter Waalboer 
Voorzitter Platform Gehandicapten Leiden

Boshuizerlaan 5 - 2321 SG Leiden - 06-53516246 - info@platformgehandicaptenleiden.nl 
www.platformgehandicaptenleiden.nl 


