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MOTIE 2022-02-11
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Inclusiepanel toegankelijkheid

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 16 februari 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd 

heeft;
2. het VN-verdrag gemeenten de opdracht geeft om te bevorderen dat iedereen mee kan doen 

in de samenleving;
3. toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen in de openbare ruimte hierin een 

belangrijke rol speelt;
4. één van de ambities in de Strategische Koers richting de Omgevingsvisie een inclusieve en 

hechte samenleving met ruimte voor iedereen is;
5. er in gemeente Noordoostpolder veel beleid en plannen in ontwikkeling zijn op het gebied 

van openbare ruimte, mobiliteit en vastgoed;
6. ervaringsdeskundigen met een beperking en/of chronische aandoening zelf het beste weten 

wat nodig is om de openbare ruimte, mobiliteit (infrastructuur en vervoersvoorzieningen) en 
gebouwen toegankelijk voor hen te maken,

van mening dat
1. de gemeente bij het vormen van beleid en het maken van plannen op het gebied van 

openbare ruimte, mobiliteit en vastgoed inwoners met een beperking en/of chronische 
aandoening actief moet betrekken,

verzoekt het college
1. een inclusiepanel toegankelijkheid te formeren, waarvan inwoners met een beperking en/of 

chronische aandoening deel uitmaken;
2. dit inclusiepanel toegankelijkheid structureel te betrekken bij beleidsvorming en het maken 

van plannen op het gebied van openbare ruimte, mobiliteit en vastgoed

en gaat over tot de orde van de dag.
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