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Inhoud
In deze Kwartaalnieuwsbrief leest u over de 
ontwikkelingen van Voorall. 
Het waarom, het wie, het hoe…
… en welke resultaten we tot nu toe hebben 
behaald.
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief, 
suggesties of vragen kunt u mailen naar: 
info@voorall.nl
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Voorall op de bres voor blijvend 
gratis parkeren met een 
gehandicaptenkaart 
De eerste actie van het jaar is 
geslaagd. Voorall maakte zich hard 
tegen het voorgenomen Collegebesluit 
om gratis parkeren voor houders van 
een gehandicaptenparkeerkaart af te 
schaffen. Na een eerder advies en een 
consultatie van ervaringsdeskundigen, 
sprak Voorall in bij de Commissie 
‘Leefomgeving’. Het voorstel is 
tijdens de vergadering ingetrokken. 
Een succes voor Hagenaars met een 
beperking.

‘De auto is mijn benen’ hoort Voorall vaak 
uit de achterban. Hagenaars met een 
beperking die een auto hebben, kunnen 
vaak gewoon niet zonder. Er op uit gaan, 
familie bezoeken, vrijwilligerswerk of een 
boodschap doen. De alledaagse dingen 
zijn voor ouderen, mensen met een 
energiebeperking of in een rolstoel vaak 
een flinke inspanning. 

Wethouder Peter Smit van Verkeer wilde 
het gratis parkeren afschaffen. Naar zijn 
mening is er teveel fraude met de huidige 
kaart. Voorall onderkent de problemen, 
maar vindt dat de voorziening wel 
behouden moet blijven. Niet meer gratis 
parkeren, zal de zelfredzaamheid van 
Hagenaars met een beperking >>



ADO Den Haag voor alle Hagenaars
Voorall en ADO Den Haag werken dit jaar samen. 
Het Kyocera stadion werd door eigen werknemers 
altijd al gecheckt op toegankelijkheid, maar wordt 
nu open gesteld voor de TestTeams van Voorall. Hoe 
goed toegankelijk is het stadion voor mensen met een 
beperking? Eind februari doet het Mobiele TestTeam 
een nulmeting. Voor deze test worden ook ADO Den 
Haag fans uitgenodigd van de Piramideschool. Begin 
maart neemt het TestTeam Zicht op Den Haag de 
toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking 
onder de loep. Ook inventariseert Voorall de behoefte 
aan een blindentribune. Hierbij kun je op je stoel in het 
stadion via koptelefoons het live radioverslag van de 
wedstrijd horen en de sfeer voelen.
Verder kijken we samen naar de mogelijkheden van 
(vrijwilligers)werk bij ADO Den Haag voor mensen 
met een beperking. Voorall zet de vacatures uit via het 
netwerk.

De nieuwe samenwerking met Voorall past perfect bij 
waar ADO Den Haag voor staat. Want, ADO Den Haag is 
van iedereen. 
De bestaansreden van ADO Den Haag, naast het voetbal, 
is vastgelegd in de volgende missieverklaring: ‘ADO 
Den Haag gaat voor winst! De club biedt supporters 
topvoetbal en vermaak voor de regio Haaglanden in een 
sportieve en veilige ambiance. ADO Den Haag levert ook 
een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van een 
jeugddroom, biedt inwoners in de regio de gelegenheid 
tot maatschappelijke betrokkenheid en bevordert 
integratie.’
Deze missie is vervolgens vertaald naar de sociaal-
maatschappelijke missie: ‘ADO Den Haag is het 
bindmiddel voor de samenleving – zowel in termen van 
sociale klasse als in termen van herkomst (cultuur) – in 
regio Haaglanden.’ Deze missie is nog onverkort actueel. 
Uitgangspunt van het sociaal-maatschappelijke beleid 
van ADO Den Haag anno nu is dat de club in Haaglanden 
de ontmoetingsplek is voor iedereen, ongeacht leeftijd, 
sekse of afkomst. 

Met sociaal-maatschappelijke projecten wil ADO Den 
Haag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen 
en een bijdrage leveren aan de samenleving. Hiervoor is 
de Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij opgericht. 

Kijk voor een overzicht van deze projecten op: 
www.adodenhaagindemaatschappij.nl  
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(vervolg van pagina 1)
verminderen en een 
negatief effect hebben 
op hun participatie in de 
samenleving. 
Nu dan verder kijken naar 
oplossingen die de zwakke 
schakels in het systeem 
kunnen vervangen. Hoe 
doen bijvoorbeeld andere 
grote steden, zoals 
Amsterdam, dat? 
Wordt vervolgd…



1 maart is 
het nationale 
complimentendag. 
Voorall 
complimenteert dan 
Wethouder Peter 
Smit van Verkeer 
met RandstadRail. 
Den Haag heeft 
hiermee het meest 

toegankelijke openbaar vervoersysteem van 
Nederland. Het streven van de wethouder 
om alle 112 stopplaatsen van lijnen 3 en 
4 toegankelijk te maken, is grotendeels 
gelukt.
 
De perrons hebben hetzelfde niveau als de 
entree van de voertuigen, waardoor mensen 
met een rollator, rolstoel, scootmobiel 
of kinderwagen er gemakkelijk in en uit 
kunnen rijden. Een cruciale voorwaarde voor 
de toegankelijkheid van RandstadRail is de 
aansluiting van het perron op het voertuig. 
Deze aansluiting moet zo nauw mogelijk 
zijn. 
Om te meten en te monitoren hoe 
toegankelijk het sneltramsysteem is, is de 
spleetbreedte regelmatig gemeten door de 
Projectgroep Toegankelijk Openbaar Vervoer 
(TOV) van Voorall. 

Volgens de laatste metingen is de stand van 
zaken nu:
• van de 112 haltes zijn er 96 haltes 

toegankelijk 
• 16 haltes zijn nog onvoldoende 

toegankelijk
• 13 haltes die in 2008 nog niet 

toegankelijk waren zijn nu wel 
toegankelijk 

• 103 perrons hebben voldoende breedte 
om te manoeuvreren met een rolstoel of 
scootmobiel

• 4 perrons zijn verbeterd qua vrije 
breedte

• 9 haltes hebben nog obstakels 
op het perron of onvoldoende 
manoeuvreerruimte 

Hoewel het traject nog niet 100% 
toegankelijk is, is Voorall verheugd te 
kunnen constateren dat er een enorme 
verbetering heeft plaatsgevonden in de 
aansluiting van de voertuigen op de perrons, 
en daarmee in de toegankelijkheid. Dit 
betekent een belangrijke kwaliteit van 
reizen voor alle burgers en in het bijzonder 
voor mensen met een rollator, rolstoel, 
scootmobiel of kinderwagen. 
In het rapport met de resultaten van het 
onderzoek zal Voorall ook aanbevelingen 
geven voor de laatste aanpassingen.

Complimenten voor…
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Voorall TestTeam en 
de grote namen 
 
Het Mobiele TestTeam heeft 
Winkelcentrum ‘Het Kleine 
Loo’ in Mariahoeve op de 
toegankelijkheid getest. Een 
aantal winkels bleek goed 
toegankelijk, een aantal 
echter ook niet. Dit kwam 
voornamelijk door te smalle 
gangpaden. Uit gesprekken 
met de winkelmedewerkers 
blijkt dat hun hoofdkantoor 
de inrichting van de winkel 
en dus ook de breedte van 
de gangpaden, bepaalt. 
Bij grote winkelketens is het 
personeel niet bevoegd om 
de inrichting van de winkel 
te wijzigen, hoe graag ze dit 
zelf ook zouden willen. 

Conclusie is dat het inzetten 
van TestTeams bij grote 
winkelketens geen zin heeft 
als de verantwoordelijke 
persoon voor de inrichting 
hierbij niet aanwezig is. 

Gesignaleerd in 
de stad: nog een 
TestTeam van 
Voorall?   
Ja. Het is het ‘TestTeam 
Den Haag Nieuw Centraal’. 
Naast het Mobiele TestTeam 
en het TestTeam Zicht op 
Den Haag, richt dit nieuwe 
team specifiek zijn expertise 
op de verbouwing van alle 
openbaar vervoer perrons 
bij Den Haag Centraal. Het 
is ontstaan op verzoek van 
de gemeente Den Haag en 
ProRail, die verantwoordelijk 
zijn voor de verbouwing. 
Samen willen zij er voor 
zorgen dat Den Haag 
Nieuw Centraal goed 
toegankelijk blijft tijdens de 
werkzaamheden. 
Voorall heeft TestTeamleden 
geworven en geïnstrueerd. 
Deelnemers hebben een 
fysieke, visuele, auditieve 
of verstandelijke beperking. 
Het team heeft een eigen 
projectleider, Ad van 
Barneveld.

De leden van het 
TestTeam laten aan de 
verantwoordelijke personen 
van de gemeente Den Haag 
en ProRail, die ook meelopen 
met de test, zien welke 
problemen zij tegenkomen. 
Gezamenlijk wordt naar een 
oplossing gezocht. 
Begin dit jaar was de 
eerste test. Hierbij werd 
één van de problemen ter 
plekke opgelost. Verder 
werd er aandacht gevraagd 
voor goed aangelegde 
blindengeleidelijnen, 

duidelijke bewegwijzering, 
toiletten en lift. De volgende 
test vindt plaats in maart.

Goed op de hoogte 
van ‘Verkeer en 
Mobiliteit’
De activiteiten rondom dit 
gemeentelijke thema zijn 
in volle gang. Ambtenaren 
ervaren hoe het is om 
zich met een beperking 
te verplaatsen in de stad. 
Gevaarlijke verkeerssituaties 
kunnen gemeld worden en 
taxibuschauffeurs doen mee 
aan een verkiezing.
De gemeente brengt samen 
met Voorall vier keer de 
speciale nieuwsbrief ‘Goed 
op weg’ uit met al het 
laatste nieuws. Kijk voor de 
eerste uitgave in de bijlage 
of op: 
http://tinyurl.com/6pj6lhe
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Mijn naam is Zajnabe 
Baouch, ik ben 30 jaar 
oud en ben één van 
de zes redacteurs van 
Onbeperkt Haags! Zelf 
heb ik een lichamelijke 
beperking. Bij mijn 
geboorte heb ik tekort 
aan zuurstof gehad, 

waardoor ik mijn hele leven al in een 
rolstoel zit. Maar ik sta positief in het leven 
en maak van elke dag het beste.

Ik merk dat er in alle lagen van de bevolking 
veel onwetenheid –en dus onbegrip- is over 
het leven met een lichamelijke beperking. 
Dit is niet altijd even gemakkelijk, omdat 
ik vaak merk dat mensen je niet voor vol 
aanzien als je een beperking hebt. 
Ik wil me inzetten om daar verandering in 
te brengen. Met de redactie van Onbeperkt 
Haags! willen we laten zien wat ons 

bezighoudt. We kijken daarbij naar wat 
we wél kunnen en niet naar wat we niet 
kunnen. We kijken naar de mogelijkheden. 

Blijven lachen en genieten…
Ik vind het belangrijk dat iedereen, met 
of zonder beperking, mee kan draaien in 
de maatschappij. Voor Onbeperkt Haags! 
zoeken we de publiciteit, om zoveel mogelijk 
Haagse jongeren te bereiken. Met de aftrap 
van het project zijn we bij wethouder 
Baldewsingh op bezoek geweest. En onlangs 
hebben we een videotraining gehad en ik 
ben bezig om Henk Bres te strikken om met 
ons een filmpje te gaan maken. Ook heb 
ik interviews gegeven bij Radio Discus en 
FunX.

Er staat van allerlei interessants op onze site 
en er komen nog veel meer leuke dingen 
aan. 
Kijk maar op: www.onbeperkthaags.nl

Het zonnige weer moet even aanpoten, 
want op 17 maart gaat het strandseizoen 
al weer van start. Politieke partij ‘Groen 
Links’ grijpt deze dag aan om aandacht te 
vragen voor strandrecreatie voor mensen 
met een beperking. Bij het strandpaviljoen 
‘De Waterreus’ wordt van 14 tot 16 
uur een bijeenkomst gehouden over de 
mogelijkheden die er zijn om een dagje 
strand voor iedereen toegankelijk te maken. 
Voorall zal hier haar visie voor het Haagse 
strand presenteren. Deze bestaat uit vele 
facetten, zoals voldoende parkeerplaatsen, 
elektrische strandrolstoelen en faciliteiten 
voor kinderen. En een toegankelijke 
route naar de zee. Daarvoor zal er een 
demonstratie van de Mobi-Mat zijn. Via 
deze kunststof mat kunnen mensen met 
een beperking zelfstandig de zee bereiken. 

Daar is een heel aantal meters mat voor 
nodig. Voorall werkt momenteel aan een 
‘beachtaskforce’ in de stad. Een groep 
betrokken mensen die zich in willen zetten 
om een toegankelijke locatie op het Haagse 
strand te realiseren. Met behulp van 
sponsorgelden, donaties en fondswerving 
moet dit van de grond komen.

Aanmelden voor 17 maart via: 
groenlinks@denhaag.nl

Opening strandseizoen 2012

Van de redactie van
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Iedereen heeft talent. En organisaties beschikken over 
vrijwilligerswerk met ambitie en inspiratie. Mix & Match 
deze en je krijgt een succesvolle combinatie waar een ieder 
wat aan heeft.
Voorall en HOF, Promotie Vrijwilligerswerk, slaan de handen 
ineen met een bijzonder project: ‘Voorall Vrijwillig’.
Voorall zoekt mensen met een beperking die hun talenten 
willen inzetten. HOF gaat deze mensen bemiddelen bij 
organisaties uit hun Vacaturebank. Een selectie uit deze 
vacatures zal de komende maanden ook verschijnen in de 
Voorall NieuwsFlits.

Informatieve netwerkbijeenkomst 
Op 29 maart 2012 organiseren HOF en Voorall een 
speciale netwerkbijeenkomst. Organisaties ontvangen 
de noodzakelijke informatie over toegankelijkheid en de 
mogelijkheden van mensen met een beperking. Wissel ook 
ideeën uit met andere deelnemende organisaties.

Wanneer en waar?
Datum en tijd: 
donderdag 29 maart 2012, 15.00 – 17.00 uur
Locatie: HOF, 
Riviervismarkt 2, Den Haag

Aanmelden en meer informatie:
bureau@hofnet.nl

Voorall Vrijwillig is een initiatief van HOF en Voorall.

Vrijwilligers met een beperking aan de slag Speciaal 
Speurneuzenpad in 
het lentebos
Luisteren naar de natuur, 
het voorjaar ruiken, de 
bomen voelen en spelen in 
het bos. Voorall organiseert 
in samenwerking met 
Koninklijke Visio, Bartiméus 
en Staatsbosbeheer op 
woensdagmiddag 25 april 
2012 het ‘Speurneuzenpad’ 
in het Haagse Bos. Kinderen 
met een visuele beperking 
van 4 tot 8 jaar kunnen met 
hun ouders of begeleiders 
de natuur beleven in een 
‘tastbaar’ bos.

Tijdens deze unieke middag 
worden de kinderen op 
verschillende manieren 
gestimuleerd de natuur 
te ervaren en hierover 
te leren door middel van 
voelen, luisteren, ruiken 
en/of waar mogelijk zien. 
Een aantal deskundigen 
en hiertoe geïnstrueerde 
vrijwilligers doen mee met 
de activiteiten.

Doel van het 
Speurneuzenpad is om 
duidelijk te maken dat 
natuur leuk, interessant 
en ook toegankelijk 
is voor kinderen met 
een visuele beperking. 
Daarnaast ervaren ouders 
of begeleiders hoe kinderen 
met een visuele beperking 
de natuur kunnen beleven. 
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De projectleider van 
de Voorall TestTeams is 
opnieuw op bezoek gegaan 
bij SEA LIFE. Samen met 
de bedrijfsleider keek hij 
naar welke aanpassingen 
naar aanleiding van de 
test vorig jaar zomer 
doorgevoerd zijn. Niet alle 
adviezen zijn overgenomen, 
maar er zijn enkele 
duidelijke verbeteringen. 
De ingang van het 
gebouw is bijvoorbeeld 
gemakkelijker te vinden 
door een extra naambordje 
naast de toegangsdeur. 

De bewegwijzering naar 
de toiletten is verbeterd 
en de route naar het 
gehandicaptentoilet 
aangepast. Het passeren 
van zware deuren is 
hierdoor niet meer 
nodig. Donkergekleurde 
kisten op de grond zijn 
vervangen door veel beter 
te onderscheiden felblauwe 
krukjes. En één van de 
drempels is verlaagd. Op 
korte termijn wordt nog 
markering aangebracht op 
de trap bij de lift. Goede 
ontwikkelingen.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een 
driemaandelijkse uitgave 
van Voorall en bedoeld voor 
iedereen die professioneel 
betrokken is bij Hagenaars 
met een beperking. 

Redactie: Communicatie 
Voorall, Tillie van Wijk
Ontwerp: MatGlas 
Ontwerpbureau, Jan Bakker

Contactgegevens:  
Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl
www.voorall.nl

Toegankelijkheid SEA LIFE anno nu
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Agenda
1 maart 
Complimentendag
17 maart 
Opening strandseizoen

29 maart 
Bijeenkomst Voorall Vrijwillig

25 april 
Speurneuzenpad


