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Betreft: zienswijze Stichting Samen Onbeperkt ivm problematiek toegankelijkheid
schoolgebouw Capucijnengang 10 m.b.t het VN verdrag voor mensen met een beperking

Geachte heer Gerats,

Sinds de ratificatie van het bovengenoemde verdrag is toegankelijkheid de norm.
Hieronder de artikelen uit dit verdrag die betrekking hebben op de al dan niet fysieke
toegankelijkheid
Preambule onder b, c en e

Erkennend dat de Verenigde Naties in de universele verklaring van de rechten van
de Mens en de internationale mensenrechtenverdragen, hebben verklaard en zijn
overeengekomen dat eenieder aanspraak heeft op alle daarin genoemde rechten en
vrijheden, zonder enig onderscheid van welke aard dan ook.

Opnieuw het universele en ondeelbare karakter bevestigend van, alsmede de onderlinge afhankelijkheid en de nauwe samenhang tussen alle mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de noodzaak dat personen met een handicap gegarandeerd
wordt dat zij deze ten volle en zonder discriminatie kunnen uitoefenen,

Erkennend dat het begrip handicap aan verandering onderhevig is en voortvloeit uit
de wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en sociale en fysieke

drempels die hen belet ten volle en, effectief en op voet van gelijkheid met anderen
te participeren in de samenleving

Doelstelling

Artikel 1
Doel van dit Verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap alle
mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te
bevorderen…..

Toegankelijkheid

Artikel 9

Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de staten die partij zijn
passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met
anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving,…..Deze maatregelen
die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op
a gebouwen,…..en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met inbegrip
van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken

Met betrekking tot het schoolgebouw betekent dit dat volgens het Verdrag voor de
rechten van mensen met een Handicap, dat mensen met een beperking op gelijke
voet met anderen (dus door dezelfde toegangsdeur als de anderen) toegang tot het
schoolgebouw moeten krijgen.

Een aparte ingang voor rolstoelers zou dubbel ingaan tegen het verdrag. Want door
een aparte ingang te maken/eisen voor rolstoelers maak je ook nog eens onderscheid tussen mensen met een beperking onderling. En dit mag ook niet. Onderscheid maken op basis van handicap, zoals het in het verdrag staat en hierboven
aangehaald, is mag niet.

Omdat het schoolgebouw nog steeds een openbaar gebouw is, moet toegang op gelijke voet mogelijk gemaakt worden, en door de 19 april jl. vastgestelde van erfdienstbaarheden is dit nu niet meer het geval. Bij eventuele verkoop van het voormalig Lumiere aan een private instelling zou die toegankelijkheid in het geding komen.
Stichting Samen Onbeperkt verzoekt U dan ook e.e.a. te herstellen alvorens tot verkoop over te gaan.

Ook staat in artikel 9 lid 2 onder b dat er gewaarborgd moet worden dat private instellingen die faciliteiten en diensten die openstaan zijn voor, of verleend worden
aan het publiek bieden, zich rekenschap geven van alle aspecten van de toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Concreet betekent dit dat ook private/commerciële instellingen als MIK zich bewust
moeten zijn van alle aspecten van de toegankelijkheid en daar ook rekening mee
moeten houden. Toegang is nu immers de norm.

Wat het gebouw van Lumiere betreft; als dat verkocht zou worden aan een private
instantie, hangt het er dus van af welke functie het krijgt. Als die functie toegankelijk
wordt voor publiek, zal ook de private eigenaar zich bewust moeten zijn van, en rekening moeten houden met de toegankelijkheid
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