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Geachte heer Goudriaan,
Op 25 april 2015 hebben wij het advies "bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten in de gemeente Ouder-Amstel" ontvangen van de Adviesraad
Sociaal Domein.

Hieronder treft u onze reactie op uw advies aan.

Reactie op algemene vragen en aanbevelingen
Naar aanleiding van een aantal voorvallen vraagt de Adviesraad Sociaal Domein (hierna
te noemen: Adviesraad) extra aandacht voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
gemeentelijke gebouwen in de gemeente Duivendrecht. Hierbij wordt specifiek aandacht
gevraagd voor het kunnen afhandelingen van "burgerzaken" in Duivendrecht.

In verband met de verbouwing van het Dorpshuis is er een alternatieve locatie beschikbaar gesteld. Het college moet helaas bevestigen dat de toegankelijkheid van de tijdelijke locatie te wensen overliet. Na de zomer wordt het Dorpshuis weer in gebruik genomen. Het Dorpshuis is volledig toegankelijk voor alle bewoners van onze gemeente.
Inmiddels is ook de toegankelijkheid van d'Oude School aangepast waardoor ook mensen
met een beperking gebruik kunnen maken van dit gebouw.
Als gevolg van de digitalisering van de maatschappij en met het oog op de toekomstige
samenwerking in DUO-verband zullen steeds meer producten digitaal beschikbaar zijn,
Hieronder vallen ook het aanvragen of verlengen van een identiteitsbewijs, paspoort of
rijbewijs. Voor bewoners die hiervan geen gebruik kunnen of willen maken blijft de balie
in het gemeentehuis in Ouderkerk aan de Amstel beschikbaar. Bewoners die door hun
beperkingen niet zelfstandig kunnen reizen naar het gemeentehuis in Ouderkerk aan de
Amstel kunnen, als zij hiervoor geen beroep kunnen doen op het sociaal netwerk, gebruik
maken van het collectief vervoer, de Regiotaxi.

Reactie op aandachtspunten 7 tot en met 6
1),2) en 3)

De mogelijkheden om een duidelijke vermelding van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen op de gemeentelijke website te plaatsen heeft de aandacht
van het college. We gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, welke kosten ermee
gemoeid zijn en of het realiseren van deze vermelding haalbaar is.
Mocht voortgaand onderzoek leiden tot het vermelden van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen op de gemeentelijke website dan worden ook eigenaren en beheerders van veel gebruikte gebouwen hierbij betrokken. Dit geldt ook voor de
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mogelijkheid om ervaringen met de bereikbaarheid en toegankelijkheid op te nemen. In
het kader van de toekomstige samenwerking in Duo-verband wordt het onderzoek hiernaar niet op korte termijn uitgevoerd. Uiteraard houden wij u op de hoogte houden van
de resultaten van dit onderzoek.

4)

te nemen in de protocollen en draaiboeken
van te organiseren evenementen brengen we onder de aandacht bij de organisatoren van
deze evenementen. Het is niet mogelijk dit als "wettelijke" eis op te nemen bij de aanvraag van een vergunning. Wel nemen we dit op als wens bij de aanvraag van een vergunning voor het organiseren van evenementen.
Uw verzoek om de toegankelij kheidscheck op

s)
Het is ook de wens van het college om de Adviesraad tijdig bij bouw of verbouw van
openbare gebouwen te betrekken. Nog nadrukkelijker dan voorheen zal hier invulling aan
woroen gegeven.
6)
Alle gemeentelijke gebouwen voldoen aan de toega nkelij kheidseisen en zijn daarmee
toegankelijk voor alle burgers. Jaarlijks worden alle wijken geÏnspecteerd op onvolkomenheden en gebreken in het onderhouden van groen, bestrating en straatmeu bilair.
Deze onvolkomenheden en gebreken worden binnen één maand hersteld. Daarnaast
kunnen burgers te allen tijde een melding maken van gebreken via het klantenservicepunt van de gemeente of via de gemeentelijke website.
Op verzoek van de gemeenteraad wordt onderzocht of er andere vormen van buurtinspectie (schouwen) mogelijk zijn waarbij ook bewoners van de wijk worden betrokken.
Wij zullen u op de hoogte houden van de resultaten van dit onderzoek'
Het college stelt de betrokkenheid en de inbreng van de Adviesraad Sociaal Domein
buzonder op prijs.

Wij vertrouwen erop u hiermee volledig te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeeste
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