
 
 

      College van B & W, gemeente Haaksbergen  
      Postbus 102  
      7480 AC Haaksbergen. 
 
 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Haaksbergen,   28 april 2019  
Onderwerp:   Ongevraagd advies ‘Verbetering toegankelijkheid Kulturhus Haaksbergen’.  
 
 
Geacht college, 
 
Gaarne vragen wij uw aandacht voor de toegankelijkheid van het Kulturhus Haaksbergen. Of beter 
gezegd; de onvoldoende toegankelijkheid. 
 
 Met name voor bezoekers met beperkingen blijken de (zware) deuren van de nieuwe centrale 
ingang een obstakel van jewelste. Zolang hier niets aan gedaan wordt, kan de functie van “de 
huiskamer van Haaksbergen” binnen het Kulturhus als de plek waar iedereen zich welkom zou 
moeten voelen niet worden waargemaakt. 
 
Hoewel wij op de hoogte zijn van de eigen verantwoordelijkheid van het Kulturhus zelf hiervoor in te 
moeten voorzien, doen wij toch een beroep op u en de Gemeenteraad er alles aan te doen om 
ervoor te zorgen dat op zeer korte termijn de toegankelijkheid wordt geoptimaliseerd.  
 
Het zal toch niet gebeuren dat er bij de officiële opening – toch binnen afzienbare tijd ? – nog geen 
automatische schuifdeuren zijn gerealiseerd!?  
 
Vandaar ons ongevraagd advies aan u om het Kulturhus tot actie over te (kunnen) laten gaan.  Om er 
voor te zorgen dat in deze algemene voorziening iedereen in staat gesteld wordt zo zelfredzaam en 
zelfstandig mogelijk mee te kunnen blijven doen. 
 
Wij weten dat de vele vrijwilligers, en met name de onvermoeibare gastvrouwen binnen het 
Kulturhus erop zijn gespitst de deuren voor iedereen tijdig open te maken. Echte toegankelijkheid 
voor ieder vereist echter technisch passende maatregelen om personen met een beperking op voet 
van gelijkheid met anderen de toegang tot het Kulturhus te garanderen.  
 
Dat dit al niet bij de verbouwing in de plannen direct is meegenomen, voelt minimaal als een 
vergissing. Dit dient zo snel mogelijk te worden  gecorrigeerd om uiteindelijk niet het gevoel van 
uitsluiting of minachting van groepen gebruikers daarvoor in de plaats kans te geven post te vatten. 
 
Wij weten dat de gemeente Haaksbergen in de nabije toekomst met een integraal plan voor de 
realisatie van toenemende inclusie komt.  Echter, de huidige eigen verordening maatschappelijke 
ondersteuning  stimuleert ons u te adviseren concrete stappen te ondernemen. Volgens genoemde 
verordening spreekt u namelijk zelf het voornemen uit invulling te willen aan het bevorderen van  de 
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Participatieraad Haaksbergen, 
Leendert van Herk, voorzitter  


