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Geach t col lege, 

E e n aantal jaren ge leden heeft het W M O - P l a t f o r m aandacht gevraagd voor de 
begaanbaarhe id van winkelstraten en hindernissen bij openbare gebouwen n.a.v. de 
achterbanraadpleg ing op 14 april 2009 ( z ie onze brief d.d. 19-6-2009: 'Ui tkomsten 
achterbanraadpleg ing 14 april 2 0 0 9 ' ) . Met name worden de f ie tsstandaarden in de 
Grotestraat, g e n o e m d . Inmiddels is de straat wel vern ieuwd maar is (nog) niet tegemoet 
gekomen aan onze opmerk ingen t.a.v. de f ie tsstandaarden tussen R A B O - b a n k en kerk. 
Informeel hoorden we dat dat a lsnog veranderd zal worden. 

U antwoordde in uw brief, verstuurd op 19-2-2010, nr. 10uit00896. E e n aantal genoemde 
zaken , die door het W M O Platform werden aangekaar t zijn tot onze tevredenheid 
gerea l iseerd. Toch zouden wij graag een goed overzicht hebben van wat is uitgevoerd en 
wat is blijven l iggen. 

Naast z a k e n die de gemeente zelf kan regelen is het ook van belang dat winkels, restaurants 
etc. goed begaanbaar zijn voor mensen met een fys ieke beperking. 

Ten behoeve van de Bornse burgers met een fys ieke beperking, zoa ls rolstoelgebruikers en 
zij die gebruik maken van een scootmobie l of rollator, willen wij u nu attenderen op de 
websi te www.ongehinderd.n l . Deze websi te, waar o.a. de gemeente den Haag gebruik van 
maakt, geeft de voor rolstoelers etc. toegankel i jke locaties van openbare gebouwen, winkels 
en restaurants weer inclusief het al dan niet aanwez ig zijn van aangepas te toiletten. 

Wij ve rzoeken u om, s a m e n met de organisat ie van de Bundel ing Bornse Ondernemers (de 
B B O ) , een inventarisatie te maken van, voor bovengenoemde doelgroep, "gemakken en 
ongemakken" in Borne. W a a r mogelijk regie te nemen om bes taande beperk ingen voor 
fysiek gehand icapten op te lossen. Dat zou ook aanslui ten bij de toekomstv is ie 'Dynamische 
Dorpen ' en uw visie in 'E indbee ld Reg i sse rende G e m e e n t e Borne ' van Maart 2013. Vee l 
suggest ies S doe len van 'Dynamische Dorpen ' rechtstreeks of indirect te maken met 
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a lgemene voorz ien ingen te bate van mensen met een fys ieke beperking. Te meer daar het 
aantal be jaarden en daarmee ook gehand icapte personen tot 2030 en daarna za l toenemen. 

Naast toiletten in restaurants zijn ook drempels in winkels en de breedte van de toegang tot 
de winkels I restaurants van be lang. Bij sommige zaken is dat goed geregeld, bij andere 
minder. Het is bovendien d iscr iminerend als gehandicapte burgers geen gebruik kunnen 
maken van zu lke normale voorz ien ingen als winkels. Borne zou goede sier maken als het de 
meest toegankel i jke plaats in het centrum van Twente zou worden. Bovend ien is Borne 
kleinschal ig met redelijk wat parkeerp laatsen niet te ver van de winkels. Opt imal iser ing van 
de toegankel i jkheid heeft dus ook een economisch belang te meer nu. Door de vergri jzing, 
het aantal mensen met een fys ieke beperking toeneemt. 

Het zou mooi zijn dat er een inventarisatie klaar zou zijn en in de gemeente raad besproken 
zou kunnen worden in de 'Week van Toegankel i jkhe id ' die loopt van 7 t/m 12 oktober. Nadat 
een goede inventarisatie is gemaakt lijkt het wensel i jk aan de informatieve websi te 
www.onqehinderd.n l deel te nemen en de voortgang van de toegankel i jkheid regelmatig op 
de site te zetten.. 

Over igens zou het ook voor de andere bedri jven van belang zijn dat er aangepas te 
a lgemene voorz ien ingen komen zoa ls aangepas te toiletten. "Gemeen ten krijgen een grote 
rol bij het aan het werk helpen van arbe idsgehandicapten en andere werkzoekenden" aldus 
Trouw van w o e n s d a g 5 juni 2013. Voo r arbe idsgehandicapten betekent dat ook dat de 
voorz ien ingen in een bedrijf daarop zijn aangepast anders is daar werk voor een aantal 
mensen met een beperk ing geen optie. De gemeente Borne kan dus ook op dit punt regie 
nemen om haar intentie en taak waar te maken, ook al is het niet afdwingbaar. Maa r het zou 
goed zijn dat nieuwe bedri jven die z ich in Borne vest igen en daar nieuw bouwen direct een 
aangepast toilet zouden real iseren. Dit ook in het licht dat de pens ioengerecht igde leeftijd tot 
67 jaar verhoogd za l worden en dus ook meer mensen met een fys ieke beperking het blijven 
werken mogeli jk gemaakt za l worden. 

Met vriendeli jke groet, 

B.H.Kraai jenbr ink 
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