
 A.M.J. Goudriaan (secretaris) 

Hoofdenburg 17 

   1191 NA Ouderkerk aan de Amstel 

06 28644697 

wmowwbouderamstel@gmail.com 

1 
 

 

       Ouder-Amstel, 25 april 2015 

 

       College van b&w 

       Gemeente Ouder-Amstel 

       Postbus 35 

       1190 AA Ouderkerk aan de Amstel  

 

Betreft: Advies Bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten in 

de gemeente Ouder-Amstel 

 

Geacht college, 

Naar aanleiding van een aantal voorvallen, die ons de afgelopen periode ter ore zijn 

gekomen, wil de Wmo/wwb-adviesraad het college vragen om extra aandacht te besteden 

aan de mogelijkheid om voor burgerzaken meer tijd en ruimte beschikbaar te stellen in de 

kern Duivendrecht. Gezien de huidige situatie is het voor veel bewoners van Duivendrecht 

niet goed mogelijk om op dagelijkse basis contact te kunnen leggen met burgerzaken. Je 

kunt hierbij denken aan het aanvragen van bijvoorbeeld de verlenging van rijbewijs, ID kaart 

en/of paspoort. Burgerzaken is zeker nu tijdens de verbouwing van het dorpshuis bijna niet 

bereikbaar en dat geeft voor de medemens met een beperking een heel gedoe. Zeker voor 

deze groep is het van belang dat een goede bereikbare locatie beschikbaar is.  

Daarnaast is van groot belang dat de locatie goed toegankelijkheid is voor alle bewoners 

van Duivendrecht en zeker voor bewoners met een beperking. Ook in Duivendrecht zou een 

volledige dependance van burgerzaken aanwezig moeten zijn. Duivendrecht is een 

belangrijk onderdeel van de gemeente Ouder-Amstel en voldoende groot qua 

inwonersaantal om dit te rechtvaardigen. Wij denken hierbij aan minimaal twee ochtenden 

of middagen in de week. 

De adviesraad vraagt daarom aan het college om er bij hun ambtenaren op aan te dringen 

hier in hun planningen rekening mee te houden. Zeker voor de mensen met een beperking 

die geen last mogen hebben van veranderingen in de plek of tijdstippen van openstelling.  

Aandachtspunten zijn: 

1) Duidelijke vermelding van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van openbare 

gebouwen op de website van de gemeente. 

 

2) Een oproep aan eigenaren/beheerders van veel gebruikte gebouwen om hun 

toegankelijkheid te checken en indien mogelijk aan te passen zodat iedereen het 

gebouw kan betreden. De toegankelijkheid kan dan op de website van de gemeente 

worden vermeld. 
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3) Op de website van de gemeente de mogelijkheid bieden voor gebruikers om hun 

ervaringen met de bereikbaar- en toegankelijkheid te delen en op te laten nemen. Ook 

voor de middenstand. 

 

4) De toegankelijkheidscheck standaard op te nemen in de protocollen en de draaiboeken 

van door of namens de gemeente te organiseren evenementen. 

 

5) Bij bouw of verbouw van openbare gebouwen het advies inwinnen van de adviesraad 

en/of belangengroeperingen om tijdig mee te praten en de toegankelijkheid daarmee 

verbeteren. 

 

6) Bij dit alles is het natuurlijk ook belangrijk dat de gebouwen goed kunnen worden bereikt 

zonder al te veel obstakels op de weg ernaar toe. Zeker voor mensen met een beperking 

is dat van essentieel belang. Dus voor mensen met een gezichtsbeperking goede en 

duidelijke geleidelijnen en voor mensen met rollator of rolstoel goede bestrating en op- 

en afritten van de trottoirs. 

 

De adviesraad hoopt dat een en ander zal leiden tot een betere bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van, in ieder geval voor de locaties van de gemeente, voor iedereen in 

Ouder-Amstel. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

A.M.J. Goudriaan 

Secretaris Wmo/wwb-adviesraad Ouder-Amstel  


