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Onderwerp: aandacht voor digitale en fysieke toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden (Dag 
van de Witte Stok) 
 
Aan de gemeenteraad en in afschrift aan het college van burgemeester en 
wethouders  
 
Dag van de Witte Stok, 15 oktober 2015  
 
Betreft: ook voor blinden en slechtziende inwoners is digitale 
toegankelijkheid net zo belangrijk als fysieke! 
  
Geachte raad, geacht college, 
  
Ter gelegenheid van de Dag van de Witte Stok, 15 oktober, wordt jaarlijks 
wereldwijd aandacht gevraagd voor het verbeteren van de mogelijkheden 
van blinden en slechtzienden om volwaardig te participeren in de 
samenleving. 
  
Traditioneel richt de aandacht zich op zaken in de openbare ruimte.  
Nog steeds constateren wij met leedwezen dat niet overal waar dat 
gewenst zou zijn, rateltikkers worden toegepast.  
Ten aanzien van de geleidelijnen constateren wij helaas dat veel 
medeburgers zich er niet meer van bewust zijn wat deze lijnen betekenen 
en hoe essentieel zij zijn voor de mobiliteit van blinden en slechtzienden.  
Er worden reclameborden en uitstallingen of zelfs fietsenrekken op 
geplaatst.  
Soms zijn er zelfs automobilisten die hun auto doodleuk op een geleidelijn parkeren. 
Uit onze achterban bereiken ons daarnaast steeds meer berichten over het negeren 
van de witte stok door bestuurders bij het oversteken door blinden/slechtzienden.  
Ook loslopende honden zijn een potentieel struikelgevaar voor blinden en 
slechtzienden.  
Wij bepleiten daarom dat lokale handhavers de opdracht krijgen toe te 
zien op het aanspreken van uw inwoners op deze aspecten. 
 
Anno 2015 vraagt echter vooral de toegankelijkheid van (gemeentelijke) 
websites onze aandacht.  
Het streven van de gemeenten is er steeds meer op gericht om fysieke 
contacten met de burgers te verplaatsen naar digitale. 
Afspraken moeten via de website worden gemaakt, informatie via de 
website worden ingewonnen. 
  
Het College voor de Rechten van de Mens heeft begin dit jaar een 
onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van gemeentelijke 
websites.  



Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van websites van lokale 
overheden niet goed te gebruiken is door mensen met een beperking.  
Het onderzoek is bovendien gebaseerd op de eigen opgaven van de 
gemeenten en betreft veelal nog slechts voornemens. 
  
Dit is zorgwekkend omdat het rijk recent veel belangrijke taken heeft 
overgeheveld naar de gemeenten, onder de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. 
Het doel van deze wetten is zelfstandig meedoen en daarom moeten 
informatie en diensten van gemeenten goed toegankelijk zijn voor 
iedereen.  
Zeker als gemeenten steeds meer gebruik maken van het digitale loket. 
  
Blinden en slechtzienden gebruiken spraak, vergroting en/of braille om 
websites en apps te bedienen.  
Om dit goed te kunnen doen, moet een website of app gebouwd zijn 
volgens de webrichtlijnen van de overheid.  
Meer informatie hierover is te vinden op de 
website gewoontoegankelijk.nl. 
  
Er zijn diverse organisaties die u kunnen adviseren over het toepassen 
van deze toegankelijkheidsstandaard, zoals Stichting 
Accessibility en Centric. 
Stichting Drempelvrij kan een toegankelijke website het waarmerk 
Drempelvrij toekennen.  
Om uw website toegankelijk te houden, is er sinds kort de gratis 
toegankelijkheidsassistent van de overheid, te vinden 
op gewoontoegankelijk.nl. 
  
Wij hopen erop te mogen rekenen dat uw blinde en slechtziende inwoners 
zeer binnenkort optimaal gebruik zullen kunnen maken van uw digitale 
dienstverlening 
  
Hoogachtend, 
Het bestuur van de regiogroep Rotterdam e.o. 
Theo H.B. Schoenmakers, voorzitter 
Henk Schallenberg, secretaris 
Oscar Agatz, penningmeester 
Wim van Dorp 
 
rotterdam@oogvereniging.nl 
 


