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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

Met deze brief informeer ik u over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie ‘Maak 
Roosendaal Toegankelijk voor iedereen’.  
 
Op 30 november 2017 nam de raad de motie “Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen’ aan.  
In de motie werden in ieder geval 5 stappen voorgesteld: 

1. Creëren van Interne bewustwording 
2. paragraaf inclusief beleid 
3. Organiseren van de ‘spiegel van buiten’ 
4. Uitvoeren van een Quickscan 
5. Accenten voor de komende jaren 

 
In juni 2018 werd u geïnformeerd over de stappen 1 t/m 3; Er werd beschreven hoe de interne 
bewustwording in de gemeentelijke organisatie werd vergroot en dat de doelgroep werd betrokken 
door het formeren van een klankbordgroep bestaande uit mensen met een fysieke, auditieve, 
visuele, verstandelijke en psychische beperking.  
In deze brief wordt u geïnformeerd over stap 4 en 5; de opbrengsten van de quickscan en de laatste 
ontwikkelingen in de 3 vliegwielprojecten; Stadsoevers, Visdonk, Huis van Roosendaal. 
 
Opbrengsten quickscan  
Het VN-verdrag Handicap is duidelijk over de rechten van mensen met een beperking of chronische 
aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, 
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een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrije tijdsbesteding. Het verdrag verplicht de 
overheid en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang 
te boeken. De quickscan helpt om te toetsen op de genoemde gebieden. De quickscan toetst op:  
 
1. Bewustwording                         6.   Mobiliteit                                   11. Gezondheid en welzijn 
2. Verkiezingen                              7.   Onderwijs 
3. Fysiek toegankelijk                   8.   Werk en werkgelegenheid 
4. Sociaal toegankelijk                  9.   Cultuur, vrije tijd en sport 
5. Veiligheid                                   10. Zelfstandig wonen 

Opmerkingen bij de quickscan 
• Onderstaand treft u een aanzienlijk aantal uitkomsten van de te toetsen gebieden uit de 

quickscan aan. Deze geven een goed inzicht in de ontwikkelingen en resultaten van de 
afgelopen 2 – 3 jaar. En ook welke opgaven er voor de aankomende jaren liggen.  

• De opsomming geeft geen volledig overzicht omdat er teveel activiteiten en ontwikkelingen 
zijn om op te nemen in dit document.  

• Inclusie is geen apart ‘dossier’ of  apart ‘beleidsveld’ maar is opgenomen binnen de 
verschillende beleidsterreinen; zo borgen we inclusie op een duurzame manier. Dat betekent 
dat op alle beleidsterreinen en bovengenoemde te toetsen gebieden, ontwikkelingen zijn op 
het gebied van inclusie. 

• Het VN-Verdrag raakt de hele samenleving en is voor een goede uitvoering ervan afhankelijk 
van de betrokkenheid van veel partijen; om te komen tot een volledig inclusieve samenleving 
worden dan ook in de aankomende jaren nog vele stappen gezet. 

 
Bewustwording  
• Gemeente Roosendaal streeft ernaar dat alle inwoners van Roosendaal ongeacht leeftijd, 

afkomst, geslacht, geaardheid, opleiding, inkomen of beperking volop kansen heeft om fijn, 
veilig en gezond te kunnen leven en zich optimaal te kunnen ontwikkelen op zijn of haar 
manier. Ze wil een stad zijn waar iedere inwoner mee kan doen en waar vanuit tolerantie en 
mededogen plaats is voor diversiteit, waar iedereen erbij hoort en zich geaccepteerd voelt. 

• In de ontwikkeling naar een inclusieve samenleving staan we open voor ieders inbreng los 
van wetten en regels die daartoe aanzetten. We betrekken inwoners omdat dit past bij de 
wijze waarop we beleid maken en uitvoeren in Roosendaal. We zetten in op 
ervaringsdeskundigheid en leren van ervaringen van inwoners. Voorbeeld: de klankbordgroep 
bestaande uit KBO/VISIO/MEE/GGZWNB/ Mytylschool/Hoormij/Rogep, werd opgericht om 
de gemeente te helpen bij de uitvoering van de motie ‘Maak Roosendaal toegankelijk voor 
iedereen’.  Zij hebben geadviseerd over aanpassingen die nodig zijn om het Huis van 
Roosendaal toegankelijk te maken.   

• Ervaringsdeskundigheid is ook als kader opgenomen bij relevante subsidieregelingen.   
• Het beleid in Roosendaal is in overeenstemming met het VN Verdrag voor de gelijke rechten 

van mensen met een beperking, artikel 1 van de Grondwet, Wet gelijke behandeling op grond 
van handicap of chronische ziekte, Wet Passend Onderwijs, de Participatiewet evenals de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Al deze wetten dragen bij aan de deelname van 
mensen met een beperking en vergroten hun kansen en versterken hun rechten. 

• In de Omgevingsvisie is inclusie opgenomen als kader. 
• Gemeente Roosendaal voldoet aan geldende regelgeving en werkt aan de implementatie van 

toekomstige regels die bijdragen aan vindbaarheid, begrijpelijkheid, openheid en 
duidelijkheid van wetten en regels die voor inwoners belangrijk zijn. 

• Communicatiemiddelen en manieren worden steeds vaker en anders ingezet om inwoners 
informatie over voorzieningen en activiteiten te geven. Er wordt steeds meer en bewuster 
gebruik gemaakt van beelden, eenvoudige en heldere taal op B1 niveau zodat zoveel mogelijk 
inwoners toegang tot de boodschap hebben. 
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• De adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd. Ze hebben 
ook een  Netwerk van Expertise (NvE). Dat netwerk bestaat uit 60 personen en instellingen en 
wordt nog verder uitgebreid. Iedere expert, waaronder ervaringsdeskundigen, heeft een 
aandachtsgebied, waaronder inclusiviteit.  

• Het NvE wordt met een nieuwsbrief geïnformeerd over de onderwerpen waar de adviesraad 
mee bezig is. Hen wordt om advies gevraagd om tot een goed gevraagd of ongevraagd advies 
te komen aan het college van B&W. Het NvE kan de adviesraad ook zelf benaderen met 
onderwerpen waar aandacht voor nodig is. Wanneer dat breed gedragen onderwerpen zijn 
kan de adviesraad besluiten om hierover ongevraagd advies te geven aan het college. De 
adviesraad Sociaal Domein 

 
Verkiezingen 

• Per 2019 is bij wet geregeld dat alle kieslocaties 100% toegankelijk moeten zijn.  
• Rogep wordt sinds lange tijd betrokken bij het onderzoek of de stemlokalen toegankelijk zijn.  

RogeP geeft verbeteradviezen waaraan bij de volgende verkiezingen zo goed mogelijk 
voldaan wordt. Het komt helaas soms voor dat zaken worden aangetroffen die niet zijn 
afgesproken; te denken valt aan drempels die gemaakt zijn, stoepranden verlaagd, andere 
deurmatten, andere stembureaus gezocht, enzovoort. 

• Voor de aankomende verkiezingen geldt dat enkele stemlokalen niet kunnen worden 
gebruikt. Daarvoor worden andere mogelijkheden gezocht. Daar waar dit niet lukt wordt dit 
aan de gemeenteraad gemeld zoals geregeld in de Kieswet.  

• Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen en naar 
andere alternatieven gezocht om stemmen voor alle inwoners mogelijk te maken.  
 

Fysieke toegankelijk 
• Er worden meer speel,- beweeg,- en ontmoetingsruimten in de openbare ruimte gemaakt en 

we maken deze toegankelijker. Om dit uit te kunnen voeren wordt in 2021 een onderzoek 
gedaan naar spelen, bewegen en ontmoeten in de buitenruimte en hoe je sporten en 
bewegen kunt stimuleren in de buitenruimte.  

• In 2021 wordt een scan van sportaccommodaties in Roosendaal gemaakt. Er wordt 
onderzocht hoe toegankelijk de sportlocaties zijn en wat er verbeterd kan worden. Rogep is 
betrokken bij de vraagstelling in het onderzoek. Sportverenigingen nemen deel aan het 
onderzoek op basis van vrijwilligheid. 

• Rogep is het Roosendaalse gehandicapten platform dat gesubsidieerd wordt om onder 
andere te adviseren bij het toegankelijk maken en houden van locaties in Roosendaal. 

• Toegankelijkheid van afvalcontainers en aanpassingen op inzamellocaties; In 2015/2016 was 
het de bedoeling om al het restafval in Roosendaal ondergronds in te zamelen. In een 
pilotgebied met ondergrondse containers werd samen met Rogep onderzocht of de 
afvalinzameling voldoende toegankelijk was. Dat was niet het geval. In eerste instantie 
werden aanpassingen gedaan om de problemen te verhelpen. Uiteindelijk is ervoor gekozen 
om af te zien van deze manier van inzamelen en werd ervoor gekozen de restafval container 
1x per 4 weken aan huis op te halen. De redenen voor de aanpassingen waren:  
1. om het scheiden van afval te stimuleren. 2. het gebruiksgemak voor mindervaliden. 
Toelichting: Er is een beperkt budget per jaar voor aanpassingen/verbeteringen rond 
ondergrondse containers. Vanwege problemen met toegankelijkheid is gekozen om eerst de 
verzamelcontainers bij alle supermarkten ondergronds te plaatsen. Door de hoge en zware 
inworpopening van bovengrondse kunststof- en textielbakken zijn deze voor mindervaliden 
lastig te gebruiken. Omdat deze containers door zeer veel mensen worden gebruikt, is hier 
voorrang aan gegeven. Als een mindervalide een probleem meldt met een ondergrondse 
rest- of papiercontainer die wordt gebruikt, dan werd/wordt dit z.s.m. opgelost. 
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Op korte termijn worden de containers bij het Tolbergcentrum en in Nispen ondergronds 
geplaatst. Daarna volgen nog de containers in Wouwse Plantage en bij de Jumbo aan de 
Beethovenlaan (na de verbouwing van de Jumbo). 
Het is nu mogelijk om de volgende fase te starten: Het verbeteren van de toegankelijkheid 
van de reeds bestaande ondergrondse containers.  
Er wordt in 2021 in kaart gebracht in hoeverre iedere ondergrondse container toegankelijk is. 
Vervolgens zullen deze gebreken stap voor stap worden opgelost.  
Het is afhankelijk van de kosten, hoe snel de gebreken hersteld kunnen worden.  
De laatste stap is het in kaart brengen van alle aanbiedplaatsen voor minicontainers voor 
restafval, GFTE en papier. De plaatsing van minicontainers levert in sommige situaties 
problemen op. Deze proberen we te verminderen door specifieke locaties aan te wijzen waar 
containers kunnen staan. Dit doen we inmiddels al bij wegen waar groot onderhoud wordt 
uitgevoerd. 

 
Sociaal toegankelijk 

• Roosendaal wil een dementievriendelijke gemeente zijn. Een voorbeeld van een resultaat is  
dat theater De Kring, Erfgoedcentrum Tongerlohuys, brasserie Over de Tong en Cultuur 
Compaan het keurmerk ‘Dementievriendelijk’ hebben gekregen. De medewerkers van de vier 
organisaties hebben deelgenomen aan de training Samen Dementievriendelijk en hebben 
geleerd om eventuele signalen van dementie bij bezoekers te herkennen en weten hoe hier 
mee om te gaan. Als leidraad hierbij gelden de tien signalen van dementie. 

• In 2019 werd het Taalakkoord gesloten omdat in Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen boven 
de 16 jaar moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Voor deze mensen is de wereld 
om hen heen soms lastig. Want bij vrijwel alles wat we tegenwoordig doen, is taal nodig. 
Daardoor kunnen laaggeletterden zich buitengesloten voelen of zelfs schamen. Met de inzet 
van taalambassadeurs, cursussen, taalhuizen en taalnetwerken moet de bewustwording en 
signalering van laaggeletterdheid verbeteren en de taboes eromheen verminderen.  

• Naast de vaststelling van het taalakkoord en het regionale plan in de aanpak van 
laaggeletterdheid, is in 2020 een lokaal jaarplan vastgesteld voor de tweede periode van 
2020 tot de tweede periode van 2021. Hierin staan lokale speerpunten en aandachtgebieden 
genoemd in de aanpak tegen laaggeletterdheid. 

• Inwoners met een lage taalvaardigheid hebben vaak moeite met het invullen van formulieren 
of lezen van veiligheidsinstructies. Ze kunnen hun kinderen niet voorlezen of helpen met hun 
schooltaken. Dit heeft directe gevolgen voor deze mensen én voor de samenleving. Met het 
taalakkoord worden deze belemmeringen aangepakt. Onderwijsinstellingen verzorgen 
cursussen. Overheden en gezondheidsinstanties passen hun taalgebruik aan en zijn alert op 
signalering van laaggeletterdheid.  

• In Roosendaal is een taalpanel dat bestaat uit ervaringsdeskundigen; In taalnetwerken 
bespreken (ex-)laaggeletterden de taboes en de ongemakken die ze dagelijks ondervonden 
hebben. Ze maken het probleem op die manier bespreekbaar. Daar profiteren de mensen en 
ook de maatschappij van. Zo draagt iedere deelnemende organisatie bij vanuit zijn eigen 
ervaring en vakgebied.  
 

Veiligheid 

• Roosendaal Regenbooggemeente; Radar, Roze50+/Visible ID en de GGD werken aan het 
bevorderen van de sociale acceptatie, weerbaarheid en veiligheid van de LHBTI-inwoners en 
hebben daarbij speciale aandacht voor de toename van zichtbaarheid en bespreekbaarheid 
van homoseksualiteit, biseksualiteit, transgender- en intersekse personen onder de gehele 
bevolking en met name onder jongeren, ouderen en in kringen waar dat nog een taboe is. 

• Uitvoering motie anti-discriminatie en racisme; momenteel wordt in een werkgroep, die 
bestaat uit raadsleden, uitgewerkt op welke aandachtgebieden de aanpak gericht wordt in de 
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jaren 2021 en verder. Uitgangspunten van het uitvoeringsplan zijn: inzet op preventie en 
‘doen’.  
 

Mobiliteit 

• In de aanbesteding mobiliteit 2021 wordt Wmo-vervoer een onderdeel. De intentie is om 
gemeentelijk WMO vervoer aan te besteden met het flex-vervoer (haltes-HUB vervoer). Door 
het integreren van verschillende  vervoersvormen ontstaat de mogelijkheid -ook voor 
mensen met een beperking- om gebruik te maken van regulier vervoer. Deze ontwikkeling 
draagt bij aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van inwoners. Geïndiceerd vervoer blijft 
mogelijk. Zo nodig kan een combi van regulier en geïndiceerd vervoer gemaakt worden. 
 

Onderwijs 

• De school Kroevendonk werkt met het concept ‘Vreedzame school’ en is een mooi voorbeeld 
hoe vanuit het onderwijs ingezet wordt op passend onderwijs en een inclusieve samenleving 
en solidariteit. 

• Binnen het onderwijs wordt door een aantal scholen aangesloten op inclusie door ‘pesten’ 
aan te pakken, maar ook door tijdens speciale dagen zoals, paarse vrijdag, aandacht te 
besteden aan LHBTI.  

• Preventief Jeugdbeleid; We geven uitvoering aan de lokale Jeugdagenda waarin we vooral 
inzetten op de samenwerking met het onderwijs. Samen met de partners wordt de 
jeugdagenda opgesteld. Onderwijs- Jeugdagenda vormt kader voor jeugdbeleid komende 
jaren, tot 2022.  

• Pilot jeugdprofessional Onderwijs (JPO): Jeugdprofessionals worden ingezet op school om het 
kind op school te kunnen ondersteunen. Daarnaast investeren we extra in preventie d.m.v. 
o.a.  het landelijke project Kansrijke Start en deelname aan de Gelijke Kansen Alliantie. Het 
medisch en sociaal domein worden verbonden om de coalitie rondom de 1e 1000 dagen van 
het kind te verstevigen en daarmee de zorg rondom het kind te verstevigen en signalen 
vroegtijdig op te pakken. 

• Uitvoering van de wet Passend onderwijs. 
 
Werk en werkgelegenheid 

• We geven uitvoering aan de Arbeidsmarktagenda XL. We zetten met de lokale Actieagenda 
Arbeidsmarkt in op een leven lang leren voor alle inwoners. De actieagenda maakt het, 
vanwege een breed aanbod aan werk en opleidingen, mogelijk de positie van inwoners met 
een achterstand en op de lange termijn te verbeteren. Mensen blijven op latere leeftijd 
wendbaar op de flexibele arbeidsmarkt als ze hun kansen vergroten. Doel is om via zij-
instroomopleidingen de mismatch tussen vraag en aanbod verkleinen.  

• Vanuit het sociaal domein benadrukken we de noodzaak om te investeren in het verkleinen 
van het personeelstekort in de zorg. Speerpunten:  1. Onderwijs en arbeidsmarkt matchen  2. 
Iedereen verdient werk 3. Inwoners hebben kennis en vaardigheden ontwikkeld.  

• Gemeente Roosendaal biedt jaarlijks een Prokkelstage aan cliënten van S&L zorg in 
Roosendaal. De Prokkelstage heeft tot doel om kennis te maken met elkaars leefwereld en de 
afstand te verkleinen door begrip en bewustwording te creëren.  

• Sociaal maatschappelijk ondernemen; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
ondersteunen in het vinden van betaald of onbetaald werk. Voor de toekomst wordt 
onderzocht op welke manier sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen nog meer 
vorm kan krijgen. 

 
Cultuur, vrije tijd en sport 

• Met de nieuwe visie op sport en bewegen wordt sport nadrukkelijk ingezet als middel voor 
een gezonde leefstijl en ter voorkoming van eenzaamheid. In de aankomende tijd wordt 
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ingezet op het borgen en uitbreiden ervan. Er zijn 3 pijlers benoemd om mee aan de slag te 
gaan:  1. Gezonde leefstijl 2.  Voldoende sporten en bewegen 3. Inclusiviteit en 
toegankelijkheid.   

• Vanuit de nota Lokaal gezondheidsbeleid wordt positieve gezondheid als uitgangspunt 
gehanteerd. Concreet wordt gestreefd naar gezonde en fitte inwoners met extra aandacht 
voor jongeren op gezond gewicht. Daarbij is gezond bewegen voor mensen met een 
mentale/fysieke beperking ook opgenomen. Maar ook het jeugdontbijt dat in 2021 iedere 
dag aan een groep kwetsbare gezinnen wordt bezorgd, is een voorbeeld van inclusie omdat 
we investeren in de gelijke kansen en mogelijkheden om gezond op te groeien van jongeren. 

• De gastvrijheid van Roosendaal wordt verbeterd door het aanleggen van voldoende openbare 
toiletten. Bij een toenemend bezoekersaantal in de stad en de publieksvriendelijke en 
uitnodigende uitstraling die Roosendaal wil hebben, horen voldoende - en kwalitatief goede 
toegankelijke toiletvoorzieningen voor alle bezoekers. Deze ontwikkeling is voor iedere 
bezoeker positief maar is voor een kwetsbare groep chronisch zieke MDL- patiënten een 
randvoorwaarde om de binnenstad te bezoeken voor boodschappen, ontspanning en vertier. 

• De aanpak van armoede in Roosendaal kent 6 themalijnen: Armoedemonitor (=data gedreven 
werken), Stichting Quiet Roosendaal, Buddylink, vertrouwensexperiment wordt vertaald naar 
regelingencheck en 1 Toegang, Kindgericht armoedebeleid en schuldhulpverlening. Uit 
onderzoek blijkt dat het hebben van 1 of meerdere beperkingen in meer dan de helft van de 
gevallen leidt tot onvoldoende financiële middelen. 

• Cultuur wordt ingezet als middel; diverse culturele projecten dragen bij aan bewustwording 
van kwetsbaarheid en richt de aandacht op bespreekbaarheid en ontmoeting naast 
bewustwording. Een voorbeeld van een project is ‘Tijd van je leven’.  

 
Zelfstandig wonen 

• Het doel is om iedere Roosendaler in staat te stellen om zo lang mogelijk en in gezondheid en 

zelfstandig te laten wonen en naar eigen wens. Eigen regie staat centraal. Voor iedereen zijn 

de wensen anders. Hulp Bij de Huishouding plus (HBH+) draagt bij aan deze doelen; het 

ondersteunen en/of helpen van inwoners om de eigen kracht en/of zelfredzaamheid te 

bevorderen/behouden. 

• Zie ook Gezondheid en welzijn. 

 
Gezondheid en welzijn 

• Inwoners van de gemeente Roosendaal kunnen met vragen over zelfstandig wonen en leven, 
werk en meedoen, gezin en relaties, geldzaken en regelgeving, mantelzorg of onafhankelijke 
cliëntondersteuning terecht bij Inwonersondersteuning Roosendaal.  

• Inwonersondersteuning Roosendaal maakt deel uit van de vijf gebiedsnetwerken in de 
gemeente. Die zijn verbonden aan bekende ontmoetingsplekken in de wijken. In deze 
gebiedsnetwerken zijn ook de wijkzuster, de wijkagent en de woonconsulenten van Alwel 
vertegenwoordigd. De intensieve samenwerking zorgt voor korte lijntjes, waardoor 
meldingen snel en effectief worden opgepakt. 

• De ‘aanpak van eenzaamheid’ draagt bij aan het versterken van het sociaal netwerk van  
(kwetsbare-) inwoners en is gericht op het stimuleren van ontmoetingen en sociale 
verbondenheid.  

• Met de doorontwikkeling van de wijk -en dorpshuizen wordt een laagdrempelige vindplaats 
voor ontmoeting, activiteiten en ondersteuning dichtbij het ‘normale leven’ van inwoners 
georganiseerd. Vrijwilligerswerk, inwonersinitiatieven voor en door inwoners dragen bij aan 
sociale verbondenheid in de wijken.  
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3 Vliegwiel-projecten 
 
Stadsoevers 

• De wijk Stadsoevers is een nieuw Stadsdeel in Roosendaal. 

• Dit stadsdeel wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied dat toegankelijk is voor alle 
inwoners van Roosendaal. 

• De landschapsarchitect die wordt ingezet, hanteert de IT’s standaard.  

• In de ontwikkeling van het gebied is Rogep nauw betrokken en adviseerde op de volgende 
onderdelen:  
1. alle ontwerpen van de openbare ruimte  
2. de ecologische verbindingszones Wipwei en Scherpdeel  
3. de inrichting van de Kade van de haven 
4. de rolbrug (wordt nog gebouwd) 
 

Visdonk 

• Natuurmonumenten en enkele samenwerkingspartners hebben in de periode 2018 -2021 
gewerkt aan het plan om in 40 natuurgebieden aan de slag te gaan om de natuur gastvrij te 
maken voor iedereen. Deze 40 natuurgebieden lenen zich door hun omvang, bereikbaarheid 
en spreiding over Nederland het beste voor de aanpassingen.  

• Natuurmonumenten voert dit project uit in overleg met mensen met verschillende soorten 
beperkingen. Een van de te ontwikkelen gebieden is Visdonk.  

• Op 27 november 2018 werd door Natuurmonumenten samen met Groen & Handicap een 
schouw in het gebied gehouden. Op basis van dit advies worden er aanpassingen 
aangebracht.  Er komen extra faciliteiten zoals:                                                                               
1. korte, aantrekkelijke routes (tussen 2 en 4 km) 
2. verharde en extra brede paden, geschikt voor rolstoel, rollator en scootmobiel 
3. extra bankjes om uit te rusten 
4. goede bereikbaarheid 
5. voldoende parkeerplaatsen voor invaliden 
6. Invalidentoiletten; bij horeca gewenst  

• Momenteel (2021) wordt de informatie over de routes en voorzieningen door 
Natuurmonumenten, in kaart gebracht voor gebruikers. Het gaat om: 
1. soort ondergrond van de wandelpaden (zand, klei, grind) 
2. aanwezigheid van hellingen en hellingshoeken 
3. aantal rustplekken (en aanduiding van de locatie) 
4. aanwezigheid van klaphekken, wildroosters of andere obstakels 

• Bovenstaande informatie komt in 2021 beschikbaar op de website van Natuurmonumenten, 
op informatiepanelen in het natuurgebied, via de route app en speciaal voor blinden en 
slechtzienden via een audioroute.  
 

Huis van Roosendaal  
• Het nieuwe gemeentehuis, is een project dat zich uitstekend leende om toegankelijk te 

maken. Reden dat dit 1 van de 3 vliegwielprojecten werd.  
• In de uitwerking van de plannen en de bouw van het Huis van Roosendaal zijn de wettelijke 

toegankelijkheidsnorm verwerkt en geborgd, e.e.a. zoals bedoeld in het VN Verdrag. In het 
Programma van Eisen is opgenomen dat het ontwerp moet worden uitgewerkt volgens de 
eisen op het gebied van toegankelijkheid. Hiervoor de zijn de volgende instrumenten 
toegepast 

▪ Handboek toegankelijkheid 
▪ Integrale Toegankelijkheidstandaard (ITs). 



  
  

bladaanduiding : 8/9 
 

 

 

Het ontwerp is op basis van deze uitgangspunten uitgewerkt en per fase getoetst door een 
onafhankelijke specialist (PBT Consult).  

• Momenteel 2021 loopt er een project voor de wayfinding waarmee bestemmingen, binnen 
en buiten het gebouw, voor alle bezoekers vindbaar zijn. 

• De toegankelijkheidsnorm die is gehanteerd voor het Huis van Roosendaal is: 
Keurmerk ITs Totaal, daarbij wordt getoetst aan nieuwbouw maar daar kan bij voorbaat niet 
volledig aan worden voldaan aangezien het HUIS van Roosendaal een renovatie betreft 
waarbij het casco behouden blijft. Doel is om binnen de beperkingen van de bestaande 
structuur een maximale score te behalen. 

• Het Huis van Roosendaal krijgt geen certificaat/predicaat waaruit blijkt dat ze aan alle 
normen voldoet m.b.t. toegankelijkheid -bij de oplevering- omdat dit formeel niet op alle 
punten kan. Maar er wordt wel een mooie prestatie behaald. Zie vorige punt. 

• Enkele concrete voorbeelden waaruit blijkt dat het Huis van Roosendaal toegankelijk is voor 
iedereen en ongeacht of je een (fysieke-) beperking hebt:  

▪ Toegankelijke entrees met automatische schuifdeuren die qua positie van paslezers 
en signalering zijn afgestemd op mindervaliden. 

▪ Balies en uitgifte zijn ook toegankelijk voor mindervaliden door de maatvoering daar 
op af te stemmen. 

▪ Mindervalide toiletten op alle niveaus beschikbaar binnen de gestelde afstand. 
▪ Opstelplaatsen en draairichtingen van deuren afgestemd op gebruik. 
▪ Markeringen op trappen en overgangen in niveau. 
▪ Slechthorende voorziening in de multifunctionele vergaderruimten. 

• In het kader van de uitvoering van de motie werd in 2018 een klankbordgroep geformeerd 
bestaande uit belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen 
(KBO/VISIO/MEE/GGZWNB/Mytylschool/Hoormij/Rogep). De klankbordgroep werd 
betrokken bij het project ‘Huis van Roosendaal’.  

• De klankbordgroep heeft de projectgroep geadviseerd over toegankelijkheid bij gehoor -en 
zichtproblemen evenals rolstoelgebruik t.b.v. het Huis van Roosendaal. Ook hebben 
ervaringsdeskundigen van GGZ en MEE geadviseerd.  
De adviezen van de Klankbordgroep hebben opgeleverd dat:  

▪ Bewustwording van het belang van toegankelijkheid is vergroot; In de plannen was 
reeds opgenomen dat ‘toegankelijkheid’ de norm is. Die ambitie is alleen maar meer 
gevoed door de gesprekken die zijn gevoerd. Om die reden - en op advies van Rogep - 
hebben we externe expertise ingezet (PBT Consult) om ons te helpen en te toetsen 
die ambitie waar te maken.  

▪ De projectgroep schakelt in het ontwerpproces en bij iedere fase met PBT consult om 
te toetsen of wordt voldaan aan de toegankelijkheidsnorm en waar nodig worden 
zaken aangepast.  

 
Tot slot 
Met deze brief wordt de motie ‘maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen’ afgedaan.  
Daarmee houdt de inzet op het vergroten van de kansen voor mensen met een beperking zeker niet 
op. Dat is een voortdurend proces dat ook in de aankomende jaren de aandacht krijgt. We hebben en 
houden aandacht voor de mate waarin Roosendaal een aantrekkelijke en gastvrije stad met kansen 
en mogelijkheden is voor iedereen. We blijven ons voortdurend ontwikkelen om dat steeds verder en  
beter mogelijk te maken. Om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen, wordt in 2023 een nieuw  
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moment georganiseerd waarbij een overzicht wordt gegeven van relevante ontwikkelingen op gebied 
van inclusie.   
 
 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 
Klaar Koenraad  

Wethouder duurzaamheid, zorg, volksgezondheid, bestuurlijke Vernieuwing 
 


