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Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over de
betrokkenheid van de Belangengroep Gehandicapten
Haarlemmermeer bij plantekeningen voor ontwikkeling
en realisatie van nieuwbouw en bestrating

Geachte heer, mevrouw,
Op 21 maart jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over de
betrokkenheid van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) bij
plantekeningen voor ontwikkeling en realisatie van nieuwbouw en bestrating.
Aanleiding was de zinsnede van de BGH in het Jaarverslag 2012:
"Eén van de grootste wensen van de BGH is om betrokken te worden bij de ontwikkeling en
realisatie van nieuwbouw en bestrating. Een wens die al meer dan 30 jaar op het
verlanglijslje staat. Met verschillende wethouders en ambtenaren zijn daar afspraken
overgemaakt, samenwerkingsovereenkomsten afgesproken, prestatieafspraken gemaakt,
maar helaas. Afgelopen jaar hebben we amper 5 plannen mogen toetsen."
Daarnaast schrijft de BGH in hun nieuwsbrief van maart 2013 dat zij niet betrokken zijn bij de
realisatie van stationsliften bij NS Station Nieuw-Vennep.
Vraag 1:
Herkent u zich in het geschetste beeld wat de BGH oproept in haar jaarverslag 2012?
Antwoord: wij herkennen ons niet in het beeld dat de BGH oproept in het jaarverslag 2012.

Vraag 2:
Zo ja, kunt u aangeven wat te gaan doen om dit in de toekomst te voorkomen?
Antwoord: zie het antwoord op vraag 3.
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Vraag 3:
Zo nee, waarom niet?
Antwoord: wij stellen hoge eisen, waar alle projecten met betrekking tot de inrichting van de
openbare ruimte aan moeten voldoen. In de projecten wordt, waar relevant en indien
zodanig afgesproken, de BGH om advies gevraagd. Wij ervaren de bijdrage van de BGH al
jaren als behulpzaam en stellen de samenwerking met de BGH op prijs.
Door het teruglopende aantal woningbouwprojecten, is het aantal te toetsen plannen sterker
teruggelopen dan vooraf verwacht en niet hoger uitgekomen dan vijf.
Het plaatsen van de liften bij NS Station Nieuw-Vennep is een activiteit van ProRail BV. Wij
zien het uitblijven van betrokkenheid van de BGH als een gemiste kans voor ProRail BV.
Aangezien wij om bovenstaande redenen het beeld dat de BGH in het Jaarverslag 2012 niet
herkennen, gaan wij in gesprek met de BGH teneinde na te gaan hoe dit beeld is ontstaan
en wat de BGH bedoelt met "afspraken, samenwerkingsovereenkomsten en
prestatieafspraken" over betrokkenheid bij het toetsen van plantekeningen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarle
de secretaris,
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