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Nieuwbouwplannen in Zwijndrecht

Geacht college,
Als Inwonersadviesraad willen wij graag een advies uitbrengen over de nieuwbouwplannen in onze
gemeente. We willen graag breder kijken dan alleen de behoefte van de gemiddelde inwoner om zo
meerdere doelen te bereiken.
Het VN-Verdrag Handicap is inmiddels enkele jaren geleden getekend, als akkoord voor invoering.
Helaas hebben we in Zwijndrecht nog steeds geen inclusie-agenda om een en ander in gang te
zetten. Inmiddels hebben we al wel kennis kunnen nemen van de nulmeting, uitgevoerd door Bente
van de Steenoven. Zij presenteerde haar onderzoek als stagiaire bij de gemeente maandag 17 januari
aan ons.
Ons advies aan u is: toets de bouwplannen die in de gemeente Zwijndrecht liggen steeds aan de
eisen die in het VN-verdrag genoemd worden. Hierdoor ontstaan er geen belemmeringen voor
mensen met een beperking.
Motivatie
Veel architecten gaan bij het ontwerpen van woningen uit van het Bouwbesluit. Dit Bouwbesluit
geeft minimale eisen aan voor de bouw en schiet tekort bij woningbouw voor mensen met een
beperking. De stichting Adviesraad Gehandicaptenbeleid Hendrik-Ido-Ambacht heeft hierover een
folder gemaakt die wij u als bijlage aantreft.
Wanneer bij de bouw al rekening gehouden wordt met rolstoelen of rollators, zijn er later minder
Wmo-kosten om de woning aan te passen. Het VN-verdrag vermeldt ook dat elke woning
rolstoeltoegankelijk moet zijn zodat iemand met een beperking ook bij anderen op bezoek kan gaan.
De eis om bij de bouw of vergunningaanvraag breder te kijken dan het Bouwbesluit bij het ontwerp
zal architecten hopelijk prikkelen om anders naar woningen te kijken. In deze fase van de bouw hoeft
dat niet kostprijsverhogend te werken. Dit advies geldt voor woningen en de publieke ruimte. Wij
beseffen dat dit het nodige teweegbrengt maar denken dat we de doelgroep hiermee recht doen.

Heeft u vragen over ons advies? Stel ze ons gerust!
Met vriendelijke groeten,
Namens de Inwonersadviesraad gemeente Zwijndrecht

Monique van Alphen, voorzitter

