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Gemeente Leiden 
T.a.v. College van Burgemeester en wethouders 
Postbus 9100 
2300 PC Leiden 

Datum: 14 mei 2021 
Onderwerp: Reactie Omgevingsvisie 
  

Geacht college, 
  
Via deze weg reageert het Platform Gehandicapten Leiden op het concept van de 
omgevingsvisie. 
  
Wij hebben de omgevingsvisie met interesse gelezen. Dit hebben wij uiteraard 
gedaan met de bril van belangenbehartiger voor mensen met een beperking op. 
Verschillende keren komen wij aandacht voor toegankelijkheid, inclusie, 
kwetsbaren en ouderen tegen, maar het is ons onvoldoende duidelijk wat deze 
visie nu echt voor mensen met een beperking betekent.  
  
Wij missen voldoende concrete aandacht voor mensen met een beperking. Het VN-
verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geeft in een aantal 
artikelen ondubbelzinnig aan hoe er met de fysieke toegankelijkheid dient te 
worden omgegaan. Hieronder gaan wij op vier artikelen verder in. Als bijlage 
voegen wij de tekst van de betreffende artikelen toe. 
  
Artikel 9: Toegankelijkheid 
Het begrip 'toegankelijkheid' wordt binnen de omgevingsvisie te pas en te onpas 
gebruikt, maar heeft duidelijk uiteenlopende betekenissen. De ene keer gaat het 
om de toegankelijkheid van groene gebieden voor iedereen en een andere keer 
wordt het in het kader van inclusie gebruikt voor laagdrempelige toegang. Wij 
betwijfelen of we die laagdrempeligheid letterlijk moeten nemen. 
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Het VN-verdrag handicap bevat een speciaal artikel over toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking. Een heldere borging van het begrip 'toegankelijkheid' 
volgens dit verdrag ontbreekt  in de omgevingsvisie. 
  
Artikel 19: Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij 
Het VN-verdrag geeft aan dat personen met een beperking vrij zijn om te kiezen 
waar ze willen wonen en niet gedwongen mogen worden om in een bepaalde 
leefregeling te wonen. Dit vraagt om verspreid door heel Leiden geschikte 
woningen voor mensen met een fysieke beperking. Een samenleving is pas echt 
inclusief als mensen met een beperking en mensen zonder een beperking gemengd 
wonen. Wat ons betreft mag dit niet in de visie van de gemeente Leiden ontbreken. 
  
Artikel 24: Onderwijs 
Alle vormen van algemeen onderwijs dienen volgens het VN-verdrag handicap 
inclusief en toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Leiden heeft vele 
instellingen van lager onderwijs tot en met een universiteit. De gebouwen en 
omliggende buitenruimte van deze instellingen dienen derhalve fysiek toegankelijk 
te zijn. Wij vinden dit in de huidige conceptversie onvoldoende terug. 
  
Artikel 30: Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en 
sport 
In het VN-verdrag is opgenomen dat personen met een beperking toegang hebben 
tot plaatsen voor culturele uitvoeringen of diensten, zoals theaters, musea, 
bioscopen, bibliotheken en dienstverlening op het gebied van toerisme en zo veel 
mogelijk toegang tot monumenten en plaatsen van nationaal cultureel belang. Dit 
zijn allemaal onderwerpen die in de omgevingsvisie aan de orde komen, maar 
waarvan niet concreet de toegankelijkheid voor mensen met een beperking wordt 
benoemd. Hetzelfde geldt voor het nemen van passende maatregelen teneinde te 
waarborgen dat kinderen met een handicap op voet van gelijkheid met andere 
kinderen kunnen deelnemen aan spel-, recreatie-, vrijetijds- en sportactiviteiten. 
  
In de omgevingsvisie van een koplopergemeente voor het VN-verdrag handicap 
moet, niet cryptisch in bijzinnen, maar heel concreet worden opgenomen dat de 
openbare ruimte en gebouwen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een 
beperking. Dit geldt dus voor straten, parken, speeltuinen, sportfaciliteiten, 
onderwijsinstellingen, woningen, wooncomplexen, winkels, scholen, kantoren, het 
openbaar vervoer en elke andere fysieke lokatie (binnen of buiten) binnen de 
gemeentegrenzen van Leiden. Heel Leiden moet voor iedereen fysiek bereikbaar en 
betreedbaar zijn. 
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Door de vereisten uit het VN-verdrag handicap gemeentebreed te borgen binnen de 
omgevingsvisie zal al het onderliggende beleid aan deze criteria moeten voldoen. 
De ervaring van Platform Gehandicapten Leiden is dat deze borging nu nog geen 
vanzelfsprekendheid is. 
  
Wij hopen dat u bovengenoemde aspecten duidelijk in de omgevingsvisie wilt 
opnemen. Wij zijn te allen tijde bereid deze brief verder toe te lichten. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Peter Waalboer 
Voorzitter 
  

Bijlage: relevante artikelen uit VN-verdrag handicap 
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Bijlage 

Relevante artikelen uit VN-verdrag handicap 
  
  
Artikel 9 
Toegankelijkheid 

1. Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en 
volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij 
zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid 
met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, 
informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en 
communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten 
die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als 
landelijke gebieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding 
van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere 
van toepassing op: 
a. gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, 
met inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken; 
b. informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische 
diensten en nooddiensten. 
2. De Staten die Partij zijn nemen tevens passende maatregelen om: 
a. de implementatie van minimumnormen en richtlijnen voor de toegankelijkheid 
van faciliteiten en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het 
publiek, te ontwikkelen, af te kondigen en te monitoren; 
b. te waarborgen dat private instellingen die faciliteiten en diensten die openstaan 
voor, of verleend worden aan het publiek aanbieden, zich rekenschap geven van 
alle aspecten van de toegankelijkheid voor personen met een handicap; 
c. betrokkenen te trainen inzake kwesties op het gebied van de toegankelijkheid 
waarmee personen met een handicap geconfronteerd worden; 
d. openbare gebouwen en andere faciliteiten te voorzien van bewegwijzering in 
braille en in makkelijk te lezen en te begrijpen vormen; 
e. te voorzien in vormen van hulp en bemiddeling door mensen, met inbegrip van 
begeleiders, mensen die voorlezen en professionele doventolken om de toegang tot 
gebouwen en andere faciliteiten, die openstaan voor het publiek te faciliteren; 
f. andere passende vormen van hulp en ondersteuning aan personen met een 
handicap te bevorderen, teneinde te waarborgen dat zij toegang hebben tot 
informatie; 
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g. de toegang voor personen met een handicap tot nieuwe informatie en 
communicatietechnologieën en -systemen, met inbegrip van het internet, te 
bevorderen; 
h. het ontwerp, de ontwikkeling, productie en distributie van toegankelijke 
informatie- en communicatietechnologieën, en communicatiesystemen in een 
vroeg stadium te bevorderen, opdat deze technologieën en systemen tegen 
minimale kosten toegankelijk worden. 
  
Artikel 19 
Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij 

De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag erkennen het gelijke recht van alle 
personen met een handicap om in de maatschappij te wonen met dezelfde 
keuzemogelijkheden als anderen en nemen doeltreffende en passende maatregelen 
om het personen met een handicap gemakkelijker te maken dit recht ten volle te 
genieten en volledig deel uit te maken van, en te participeren in de maatschappij, 
onder meer door te waarborgen dat: 
a. personen met een handicap de kans hebben, op voet van gelijkheid met 
anderen, vrijelijk hun verblijfplaats te kiezen, alsmede waar en met wie zij leven, 
en niet verplicht zijn te leven in een bepaalde leefregeling; 
b. personen met een handicap toegang hebben tot een reeks van thuis, residentiële 
en andere maatschappij-ondersteunende diensten, waaronder persoonlijke 
assistentie, noodzakelijk om het wonen en de opname in de maatschappij te 
ondersteunen en isolatie of uitsluiting uit de maatschappij te voorkomen; 
c. de maatschappijdiensten en –faciliteiten voor het algemene publiek op voet van 
gelijkheid beschikbaar zijn voor personen met een handicap en beantwoorden aan 
hun behoeften. 
  
Artikel 24 
Onderwijs 

1. De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op 
onderwijs. Teneinde dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen 
te verwezenlijken, waarborgen Staten die Partij zijn een inclusief 
onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren en 
wel met de volgende doelen: 
a. de volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en het gevoel van 
waardigheid en eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging van 
mensenrechten, fundamentele vrijheden en de menselijke diversiteit; 
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b. de optimale ontwikkeling door personen met een handicap van hun 
persoonlijkheid, talenten en creativiteit, alsmede hun mentale en fysieke 
mogelijkheden, naar staat van vermogen; 
c. het in staat stellen van personen met een handicap om effectief te participeren 
in een vrije maatschappij. 
2. Bij de verwezenlijking van dit recht waarborgen de Staten die Partij zijn dat: 
a. personen met een handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten 
van het algemene onderwijssysteem, en dat kinderen met een handicap niet op 
grond van hun handicap worden uitgesloten van gratis en verplicht basisonderwijs 
of van het voortgezet onderwijs; 
b. personen met een handicap toegang hebben tot inclusief, hoogwaardig en gratis 
basisonderwijs en tot voortgezet onderwijs en wel op basis van gelijkheid met 
anderen in de gemeenschap waarin zij leven; 
c. redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de behoefte van de 
persoon in kwestie; 
d. personen met een handicap, binnen het algemene onderwijssysteem, de 
ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben om effectieve deelname aan het 
onderwijs te faciliteren; 
e. doeltreffende, op het individu toegesneden, ondersteunende maatregelen 
worden  genomen in omgevingen waarin de cognitieve en sociale ontwikkeling 
wordt  geoptimaliseerd, overeenkomstig het doel van onderwijs waarbij niemand 
wordt  uitgesloten. 
3. De Staten die Partij zijn stellen personen met een handicap in staat praktische 
en sociale vaardigheden op te doen, teneinde hun volledige deelname aan het 
onderwijs en als leden van de gemeenschap op voet van gelijkheid te faciliteren. 
Daartoe nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen, waaronder: 
a. het faciliteren van het leren van braille, alternatieve schrijfwijzen, het gebruik 
van ondersteunende en alternatieve communicatiemethoden, -middelen en 
-vormen, alsmede het opdoen van vaardigheden op het gebied van oriëntatie en 
mobiliteit en het faciliteren van ondersteuning en begeleiding door lotgenoten; 
b.het leren van gebarentaal faciliteren en de taalkundige identiteit van de 
gemeenschap van doven bevorderen; 
c. waarborgen dat het onderwijs voor personen, en in het bijzonder voor kinderen, 
die blind, doof of doofblind zijn, plaatsvindt in de talen en met de 
communicatiemethoden en -middelen die het meest geschikt zijn voor de 
desbetreffende persoon en in een omgeving waarin hun cognitieve en sociale 
ontwikkeling worden geoptimaliseerd. 
4. Teneinde te helpen waarborgen dat dit recht verwezenlijkt kan worden, nemen 
de Staten die Partij zijn passende maatregelen om leerkrachten aan te stellen, met 
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inbegrip van leerkrachten met een handicap, die zijn opgeleid voor gebarentaal 
en/of braille, en leidinggevenden en medewerkers op te leiden die op alle niveaus 
van het onderwijs werkzaam zijn. Bij deze opleiding moeten de studenten worden 
getraind in het omgaan met personen met een handicap en het gebruik van de 
desbetreffende ondersteunende communicatie en andere methoden, middelen en 
vormen van en voor communicatie, onderwijstechnieken en materialen om 
personen met een handicap te ondersteunen. 
5. De Staten die Partij zijn waarborgen dat personen met een handicap, zonder 
discriminatie en op voet van gelijkheid met anderen, toegang verkrijgen tot 
algemeen universitair en hoger beroepsonderwijs, beroepsonderwijs, 
volwasseneneducatie en een leven lang leren. Daartoe waarborgen de Staten die 
Partij zijn dat redelijke aanpassingen worden verschaft aan personen met een 
handicap. 
  
Artikel 30 
Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport 

1. De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op 
voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan het culturele leven en nemen 
alle passende maatregelen om te waarborgen dat personen met een handicap: 
a. toegang hebben tot cultuuruitingen in toegankelijke vorm; 
b. toegang hebben tot televisieprogramma’s, films, theater en andere culturele 
activiteiten in toegankelijke vorm; 
c. toegang hebben tot plaatsen voor culturele uitvoeringen of diensten, zoals 
theaters, musea, bioscopen, bibliotheken en dienstverlening op het gebied van 
toerisme en zo veel mogelijk toegang tot monumenten en plaatsen van nationaal 
cultureel belang. 
2. De Staten die Partij zijn nemen alle passende maatregelen om personen met een 
handicap de kans te bieden hun creatieve, artistieke en intellectuele potentieel te 
ontwikkelen en gebruiken, niet alleen ten eigen bate maar ook ter verrijking van 
de maatschappij. 
3. De Staten die Partij zijn nemen alle passende maatregelen in overeenstemming 
met het internationale recht om te waarborgen dat wetgeving ter bescherming van 
de intellectuele eigendom geen onredelijke of discriminatoire belemmering vormt 
voor de toegang van personen met een handicap tot cultuuruitingen. 
4. Personen met een handicap hebben op voet van gelijkheid met anderen recht op 
erkenning en ondersteuning van hun specifieke culturele en taalkundige identiteit, 
met inbegrip van gebarentalen en de dovencultuur. 
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5. Teneinde personen met een handicap in staat te stellen op voet van gelijkheid 
met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten, 
nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen:  
a. teneinde deelname van personen met een handicap aan algemene 
sportactiviteiten op alle niveaus zo veel mogelijk aan te moedigen en te 
bevorderen; 
b. teneinde te waarborgen dat personen met een handicap de kans krijgen 
handicapspecifieke sport- en recreatieactiviteiten te organiseren, ontwikkelen en 
daaraan deel te nemen en daartoe te bevorderen dat hen op voet van gelijkheid 
met anderen passende instructie, training en middelen worden verschaft; 
c. teneinde te waarborgen dat personen met een handicap toegang hebben tot 
sport-, recreatie- en toeristische locaties; 
d. teneinde te waarborgen dat kinderen met een handicap op voet van gelijkheid 
met andere kinderen kunnen deelnemen aan spel-, recreatie-, vrijetijds- en 
sportactiviteiten, met inbegrip van activiteiten in schoolverband; 
e. teneinde te waarborgen dat personen met een handicap toegang hebben tot 
diensten van degenen die betrokken zijn bij de organisatie van recreatie-, 
toeristische, vrijetijds- en sportactiviteiten.
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