
           
 
 

Zeeland Lokaal  

 

Motie Toegankelijk Zeeland 

Van Statenleden M. Rijksen-Blok (ChristenUnie), G.W.A. Temmink (GL), F. Babijn (PvZ), M. J. Faasse 

(ZL), W. Willemse (50Plus), R.A. Viergever (SP), J.A.M. Hertum (PvdA), P.L.E. van Veen (D66),        

M. Janssens (CDA) 

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 16 december 2016; 

Constaterende dat: 
 

 Nederland op 14 juni 2016 heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap. (Bij 'personen met een handicap' moet gedacht 
worden aan personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke 
beperkingen.) 

 Dit verdrag op 14 juli 2016 in werking is getreden 

 Overheden vanaf 1 januari 2017 verplicht zijn om in hun beleid uitvoering te geven aan dit 
verdrag   
 

Van mening zijnde dat:  

 In de commissie economie van 25 november 2016 door mensen met een beperking  duidelijk 
naar voren is gebracht dat zij in Zeeland knelpunten en onmogelijkheden ervaren 

 De provincie Zeeland in navolging van dit verdrag moet streven naar een inclusieve 
samenleving, waarin de toegankelijkheid van de openbare ruimte en van informatie voor 
mensen met een beperking gewaarborgd is. 

 
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 
 

1. Uitgaande van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te 
inventariseren op welke wijze de Provincie Zeeland deze rechten reeds heeft geborgd. 

2. Op basis van deze inventarisatie aan te geven welke rechten nog moeten worden geborgd 
onder andere op het gebied van treinstations, bushaltes en website. 

3. Bij de onder 1 en 2 genoemde activiteiten de relevante cliënten(-organisaties) intensief te 
betrekken. 

4. De Staten hierover binnen 6 maanden  te informeren, voorzien van tijdpad en kostenraming. 

 
en gaan over tot de orde van de dag. 
 
M.Rijksen (CU)   G.W.A. Temmink (GL)  F. Babijn (PvZ) 
      
……………………...  …………………….  ……………………. 
 
 
M.J. Faasse (ZL)  W. Willemse (50Plus)  R.A. Viergever (SP) 
   
……………………..  …………………….  ………………….. 
 
 
J.A.M. Hertum (PvdA)  P.L.E. van Veen (D66)  M. Janssens (CDA) 
 
…………………………  …………………….  ………………….. 

 



 
Toelichting: 
Toegankelijkheid heeft als basis een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet, in onderwijs, 
werk en maatschappij. Voor  mogelijkheden om te reizen en openbare gebouwen te bezoeken geeft 
de provincie de verplichting om hieraan mee te werken. 
Dit kan een lichamelijke beperking zijn waardoor hulpmiddelen zoals een rolstoel nodig zijn, maar ook 
goed leesbare borden, communicatie middels begrijpbare taal, zo mogelijk ondersteund met 
symbolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


