Amendement
Reg.nr. A 13.1

Agendapunt: Beleidsplan Waardevol Toerisme

Onderwerp: Toegankelijk Toerisme
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 30 maart 2021.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Aan het besluit ”Het Beleidsplan Waardevol Toerisme vast te stellen” toe voegen sub a.
a. Met de toevoeging van een 6e doelstelling op pag. 16 ‘Recreatie en toerisme moet voor
iedereen toegankelijk zijn én deze toe te voegen als 7e principe op pag. 18 met de
toelichting:
Nederland kent naar schatting 2,5 miljoen mensen met een beperking. De gemeente
Stichtse Vecht heeft oog voor deze, door een toename in leeftijd en gezondheid gestaag
groeiende groep mensen. Een gastvrije gemeente is immers ook een toegankelijke
gemeente voor iedereen. We richten ons hierbij op het zorgdragen van vindbare en
volledige informatie over toeristische voorzieningen. Het inspireren van
samenwerkingspartners om meer aandacht te hebben voor toegankelijk toerisme. Het
betrekken van specialistische kennis gericht op mensen met een functiebeperking of
chronische ziekte voor de toepassing in de uitvoeringsprojecten en het betrekken van de
doelgroep zelf, bijvoorbeeld via Platform Gehandicapten Stichtse Vecht.
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Toelichting
Nederland kent naar schatting 2,5 miljoen mensen met een beperking. Het is van maatschappelijk
belang dat de gemeente Stichtse Vecht oog heeft voor deze, door een toename in leeftijd en
gezondheid gestaag groeiende groep mensen. Een gastvrije gemeente is immers ook een
toegankelijke gemeente voor iedereen. In het beleidsplan Waardevol Toerisme is deze sociale
component minder naar voren gekomen, terwijl het goed aansluit bij de gekozen ambitie. Het
beleidsplan zet immers in op een kleinschalige, duurzame aanpak die in balans moet zijn met
cultuur, natuur en erfgoed en aandacht heeft voor effecten op de leefomgeving. Specifieke aandacht
voor toegankelijk toerisme maakt het beleid verder compleet.
In het beleidsplan zijn vijf doelstellingen opgenomen, nader uitgewerkt in zes principes. We roepen
de raad op om zowel een doelstelling als een leidend principe toe te voegen namelijk dat Recreatie
en toerisme voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat betekent een aanbod dat ook oog heeft voor
mensen met een functiebeperking of chronische ziekte. Deze aanvulling draagt eraan bij dat we in
de uitvoering van het beleid aan de voorkant oog hebben voor toegankelijkheid. Bij de inzet van de
gemeente kan worden gedacht aan:
•

•

•

•

•

Het zorgdragen van vindbare en volledige informatie over toeristische voorzieningen op de
website van uitvoeringspartners Visit Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht eo en
Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Het zorgdragen van vindbare en volledige informatie via een app waarop aangegeven kan
worden waar bijv. toegankelijke toiletten zijn, wandelpaden die rolstoeltoegankelijk zijn of
een aanlegsteiger voor boten met rolstoellift.
Het betrekken van de kennis van bijvoorbeeld SOLGU in Utrecht (spreekbuis van iedereen in
Utrecht met een handicap of chronische ziekte) voor de toepassing in de
uitvoeringsprojecten.
De organisatie van een workshop Toegankelijkheid voor Iedereen voor toeristischrecreatieve partners, zodat de gemeente samenwerkingspartners kan inspireren om meer
aandacht te hebben voor toegankelijk toerisme.
Het betrekken van de doelgroep zelf, bijvoorbeeld via Platform Gehandicapten Stichtse
Vecht of andere professionele organisaties die de richtlijnen ‘Integrale Toegankelijkheid
Standaard’ gebruiken.

Onder de principes kan hierover een veralgemeniseerde duiding worden opgenomen zoals
voorgesteld om daar nadere invulling aan te geven.

