Aan: Dagelijks Bestuur stadsdeel Zuidoost
Adres: Anton de Komplein
Plaats: Amsterdam-Zuidoost

Betreft: Brief Toegankelijkheid
Datum: 13 oktober 2013

Geacht Bestuur,

Stadsdeel Amsterdam Zuidoost organiseert op 16 oktober a.s. in het CEC een gezondheidsmarkt.
Een deel van de activiteiten is gepland op de eerste etage.
De bovenetages van het CEC zijn niet voor alle gehandicapten zelfstandig en met behoud van eigen regie
bereikbaar.
Navraag bij één van uw ambtenaren leert dat dit bij het stadsdeel bekend is en dat het stadsdeel dit
accepteert, en onze terechte eis voor een integraal toegankelijke gezondheidsmarkt naast zich neer legt.
De gekozen locatie voor de gezondheidsmarkt en de houding van de ambtenaar zijn in strijd met onder
meer het handvest van de Europese Unie; de wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken;
de Standaardregels van de Verenigde Naties betreffende het bieden van gelijke kansen voor
gehandicapten, stedelijk beleid, beleid van ons eigen stadsdeel, en adviezen van de WMO-Adviesraad en
het Platform Gehandicapten.
Graag ontvangen wij een duidelijke verklaring voor het in dit geval gevoerde beleid en de gemaakte
keuzes.
Wij verzoeken u tevens alsnog maatregelen te nemen waardoor alle activiteiten van de geplande
gezondheidsmarkt ook zelfstandig en met behoud van eigen regie toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking.
Daarnaast verwachten we voor de toekomst dat u er zorg voor draagt dat alle door of in opdracht van
stadsdeel Zuidoost georganiseerde bijeenkomsten integraal toegankelijk zijn. Dat wil zeggen, bereikbaar,
betreedbaar en bruikbaar voor iedereen, zelfstandig en met behoud van eigen regie.
Uw plan van aanpak in deze, inclusief voorstellen voor opvolging, borging en evaluatie zien we met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
WMO Adviesraad Amsterdam Zuidoost
Dr. Erik Sengers, voorzitter
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