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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

In deze nieuwsbrief:

De weg naar vrijheid
Bij Hagenaars met een beperking draait 
het om het kunnen deelnemen aan
het maatschappelijk leven. Een inclusieve 
samenleving betekent simpelweg: winkels 
kunnen bezoeken, gebruik kunnen maken 
van het Haagse strand, met het openbaar 
vervoer op stap gaan. Zoals iemand uit 
de achterban het bondig formuleerde: 
‘de vrijheid om je eigen plan te kunnen 
trekken’.

Voorall constateert met vreugde dat dit 
beeld binnen de gemeente steeds meer 
wordt onderschreven en uitgedragen. Niet 
alleen met gedachten en woorden, maar 
ook met daden. 
De afgelopen weken hebben de 
wethouders Baldewsingh en Smit een 
paar belangrijke stappen genomen. 
Een ‘ambassadeur Inclusief Beleid’ is 
aangesteld en ook een medewerker 
om concrete activiteiten uit te voeren. 
Daarnaast komt er iemand die toezicht 
gaat houden op de toegankelijkheid van 
gebouwen en nog een persoon krijgt 
de opdracht de toegankelijkheid van 
openbare ruimte voor zijn rekening te 
nemen.
In deze tijd van snoeien en snijden is 
het voor ons een enorme opsteker dat 
de doelstelling van Voorall een stukje 
dichterbij wordt gebracht.

Edwin Graafland, directeur Voorall
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Wethouder Rabin Baldewsingh: ‘Uitwaaien aan het strand is heerlijk. Dat geldt voor 
iedereen dus ook voor mensen met een beperking. Ik ben dan ook heel blij dat we nu aan 
het strand deze voorzieningen hebben. Zo is het strand van Scheveningen toegankelijk 
voor iedereen’.

Feestelijke opening Haagse stranden toegankelijk voor iedereen 

Voorall vindt dat mensen met een beperking optimaal aan de strandrecreatie in 
Scheveningen mee moeten kunnen doen. Voorall sloeg daarom de handen ineen met de 
gemeente Den Haag (dienst OCW en Strandbeheer), Biesieklette en strandrestaurant 
met ITS certificaat De Waterreus om deze missie te realiseren. Fondsen en sponsors 
ondersteunden het initiatief.  De Haagse acteur Bas Muijs omarmde het plan vanuit zijn 
gevoel voor het strand en werd ambassadeur.

De resultaten voor de zomer van 2013 op een rijtje:
• Betonnen pad richting de zee met op het eind bij de vloedlijn een uitkijkplateau.
• Twee elektrische strandrolstoelen.
• Speciale strandrolstoel voor kinderen vanaf 6 jaar.
• Tillift voor een veilige transfer uit het eigen hulpmiddel naar strandrolstoel.
• Servicepunt van Biesieklette voor verhuur van de strandrollator, strandduwrolstoel en 

elektrische strandrolstoel. Hier zijn ook gehandicaptenparkeerplaatsen, toegankelijke 
douche, invalidentoilet en oplaadpunten voor elektrische rolstoelen en scootmobielen 
aanwezig.
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Deze werd geopend 
door Belinda 
Beusekamp namens 
het Stadsdeelkantoor 
Scheveningen 
en wethouder 
Baldewsingh

Daarna werden de twee elektrische 

strandrolstoelen onthuld door  

wethouder Baldewsingh en Bas Muijs

Helemaal TOP!

Een zonnig hapje bij de Waterreus voor extra feestvreugde En een beetje zwemmen in de Tiralo als afsluiting. 

A perfect day

Op 30 mei j.l. vond de feestelijke opening plaats op het 
Scheveningse strand.
Een impressie in beeld:

Tijd voor een proefrit met 

Bas en Zajnabe van 

Onbeperkt Haags

Wat een gevoel van vrijheid!

Al vroeg kwamen 

toeschouwers op het 

evenement af

Het betonnen pad naar de zee lag er vrolijk bij
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Voordat je het weet, barsten de campagnes 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2014 al weer los. Maar juist nu is een 
belangrijke tijd voor een belangenbehartiger 
als Voorall: de partijprogramma’s worden 
geschreven en vorm gegeven…
Hoe zetten we Hagenaars met een 
beperking daar op de agenda? Niet 
onbelangrijk want ruim 20% van de Haagse 
burgers heeft een beperking. En al deze 
mensen maken in het voorjaar van 2014 
hun keuze. Welke partij wil het echte 
verschil voor deze kiezers maken?
Voorall treedt dezer dagen in contact met de 

diverse partijen en biedt de ‘Voorall
Verkiezingsbijdrage’ aan. Een handreiking 
met onderwerpen en oplossingen die 
partijbesturen inspireert om deze groep 
mensen te bereiken en bij te dragen aan de 
verbetering van hun leven.
Gezamenlijk zorgen we ervoor dat 
Hagenaars met een beperking op een meer 
gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan 
onze samenleving. 
Lees de Voorall Verkiezingsbijdrage 
op: www.voorall.nl onder publicaties/
adviezen.

Voorall inspiratie voor Haagse politieke partijen

In 2009 nam de gemeente 
Den Haag het initiatief 
om organisaties van 
belangenbehartiging, zorg 
en welzijn in Den Haag 
samen te brengen en cultuur 
sensitiever te maken. Dit 
is erg noodzakelijk, gezien 
de snel veranderende 
samenstelling van de 
bevolking van de stad en 
daarmee de verscheidenheid 
van de mensen die zorg 
nodig hebben of wiens 
belangen worden behartigd. 
De Stedelijke Alliantie 
Interculturalisatie (SA) werd 
opgericht. 

De SA is gestart met 
een analyse op basis 
van interviews met 
eindverantwoordelijken 
van de deelnemende 
organisaties, het bepalen 
van de ambities en doelen 
en het doen van de 
nulmeting via een quick 
scan. Deze scan heeft geleid 
tot het maken van beleid en 
werkplannen die aan elkaar 
gepresenteerd zijn. De focus 
ligt op drie punten: in de 
eigen organisatie aan de 
slag, samenwerken binnen 
het netwerk van organisaties 
en verdieping van kennis en 
inspiratie. 
Bij de evaluatie, 
waarbij na twee jaar de 
tussentijdse resultaten 
in kaart zijn gebracht, 
werd geconstateerd dat 
het belangrijk is om het 
onderwijs te betrekken bij de 
‘interculturalisatieslag’. Het 
ROC Mondriaan heeft zich 
aangesloten en onlangs ook 

de Haagse Hogeschool. 
Wethouder Baldewsingh 
is blij met de aansluiting 
van beide scholen en hoopt 
dat het een inspiratie 
is voor InHolland, want 
de situatie is zorgelijk. 
Onderwijsinstellingen staan 
onder druk, de instroom 
van allochtone studenten 
dreigt op te drogen, terwijl 
de zorgvragende kant steeds 
meer zal verkleuren. Het 
wordt moeilijker talenten 
op te sporen en die de 
kans te geven zich verder 
te ontwikkelen. Te veel 
jongeren vallen buiten de 
boot. De wethouder wil daar 
nu een impuls aan geven.
Voorall werkt sinds de 
oprichting mee aan de SA 
en doet inspiratie op voor 
de eigen organisatie en 
verandert mee.

Onderwijsorganisaties binnen de zorg sluiten aan 
bij Stedelijke Alliantie Interculturalisatie

Foto:Jan Booij
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Wethouder Rabin Baldewsingh lanceerde dit 
voorjaar in Pulchri Studio, samen met de directeur 
van Voorall, Edwin Graafland, dé nieuwe website 
voor Hagenaars met een beperking: 
ongehinderd.nl/denhaag. Met één druk op de knop 
krijg je nu toegang tot de ruim 850 ingevulde 
Haagse toegankelijke locaties. 
Voor mensen met een beperking is het essentieel 
om zich vrij te kunnen bewegen in de stad. Daarom 
is nu ongehinderd.nl/denhaag beschikbaar, van 
restaurant tot overheidsgebouw: 
van allerlei Haagse locaties en voorzieningen is 
terug te vinden hoe toegankelijk ze zijn 
voor onder andere rolstoelgebruikers of mensen die 
niet (goed) kunnen zien of horen. 
Voorall zet speciale TestTeams in om nog meer 
plekken in de stad te onderzoeken en in te voeren. 
Bovendien zorgen bezoekers van de site ook zelf 
voor toevoegingen en extra informatie.

www.ongehinderd.nl/denhaag online

Vrienden zijn belangrijk. Om interessante dingen mee te ondernemen, successen te 
vieren en elkaar te ondersteunen, als het nodig is. Dat geldt ook voor Voorall. Daarom 
is onlangs de Stichting ‘Vrienden van Voorall’ opgericht. 
De Vrienden zijn een particulier initiatief en leggen verbinding met personen en 
bedrijven die de activiteiten van Voorall financieel en materieel willen ondersteunen. 
Doordat de Vrienden van Voorall is aangemerkt als een algemeen nut beogende 
instelling, zijn bijdrages aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een win-win situatie. 

Op dit moment wordt gewerkt aan de samenstelling van bestuur en comité van 
aanbeveling. Begin oktober worden de Stichting, het bestuur en de plannen officieel 
gepresenteerd.

You’ve got a friend 
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Eerst maar even de afkortingen ophelderen. 
‘VOR’ staat voor ‘Verkeer en Openbare 
Ruimte’ en ‘TOV’ voor ‘Toegankelijk 
Openbaar Vervoer’. Het zijn twee 
projectgroepen van de Voorall Werkgroep 
Toegankelijk Den Haag (WTD). Jarengeleden 
opgericht om samen met belanghebbenden 
de toegankelijkheid van de stad te 
verbeteren, heden ten dage nog steeds 
actueel en belangrijk. De WTD functioneert 
slagvaardig en praktisch door de twee 
projectgroepen met elk hun eigen specifieke 
onderwerp. 
 
Zo verkent de VOR bijvoorbeeld 
problemen die spelen in en rondom 
voetgangersgebieden. Leden van de 
projectgroep treden in overleg met 
vertegenwoordigers van de dienst 
Stedelijke Ontwikkeling om knelpunten te 
inventariseren en mogelijke oplossingen aan 
te bieden. 
Ook zijn er klachten van mensen met 
een beperking ontvangen over de 
nieuwe regeling met de gehandicapten 
parkeerkaart. De indruk bestaat dat 
sommigen de binnenstad niet meer 
bezoeken en uitwijken naar andere 
winkelcentra. De komende tijd worden de 
klachten geïnventariseerd en gebundeld. 
Mogelijk volgt een algemeen advies met 
oplossingen.
De door de projectgroep gesignaleerde 
problemen bij het inrichtingsplan voor 
het Stationsplein hebben geleid tot een 
onderzoek van de gemeente naar een 

alternatief plan. De VOR is hier nauw bij 
betrokken en is verheugd dat gehoor is 
gegeven aan de wens om het voorstel op 
onderdelen te verbeteren voor mensen met 
een beperking.

De TOV zit ook niet stil. Er is contact gelegd 
met collega organisatie VGR in Rotterdam 
om te bekijken wat de mogelijkheden 
zijn om samen de metrolijn E op 
toegankelijkheid te testen. Het projectplan 
is inmiddels met het Rotterdamse 
vervoersbedrijf RET besproken. De TOV is in 
afwachting van een reactie.
Er is ook nauw overleg met het Stadsgewest 
Haaglanden en Ingenieursbureau Den 
Haag over de ontwerpen van de tramhalten 
voor de tramlijnen die vanaf 2014 met de 
nieuwe brede tram gaan rijden. Hierin praat 
de TOV mee over de maatvoering en de 
toegankelijkheid van de haltes.
Stadsgewest Haaglanden is bovendien als 
toehoorder toegetreden tot de TOV. Zo zijn 
de communicatielijnen verkort bij problemen 
met de toegankelijkheid van het openbaar 
vervoer.
De nota ‘Uitgangspunten Integrale 
Toegankelijkheid Openbaar Vervoer’ is 
opgesteld en vastgesteld. Binnenkort wordt 
de nota breed verspreid onder de diverse 
lokale en regionale belangengroepen.
Het komende kwartaal wil de TOV een 
notitie over mogelijke verbeteringen rondom 
de informatievoorziening van het openbaar 
vervoer afronden en deze aanbieden aan het 
Stadsgewest Haaglanden.

VOR & TOV. WAT zijn dat?! 
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TestTeam Den Haag Nieuw Centraal 
boekt resultaten
✔  Een hoeraatje voor de gemeente! De geleide lijn 
die vanuit de stationshal aan de buitenzijde richting 
de Bezuidenhoutseweg loopt, is nieuw aangelegd. De 
gemeentelijke omgevingsmanager heeft er voor geknokt 
om de prijzige strook te realiseren en het is gelukt. 
Na de test bleek dat er nog wat haperingen in zaten. Deze 
zijn besproken en meteen is daarop actie ingezet.  

✔  Ook de lift naar het bus platform is vervangen. Deze 
stond in de verkeerde opstelling waardoor mensen met een 
beperking de lift moeilijk konden gebruiken.  

✔  En niet te vergeten: de afschuining van de bushalten 
op het busplatform zijn toegankelijk gemaakt voor 
rolstoelgebruikers. Een hele verbetering om te kunnen 
reizen met het openbaar vervoer.

✔  Het Mobiele TestTeam 
en TestTeam ‘zicht op DH’ 
gaan op dit moment vaak 
gecombineerd op stap. Dit 
blijkt echte meerwaarde te 
hebben.

✔  De inventarisatie in 
de stadsdelen Escamp en 
Scheveningen heeft geleid 
tot de keuze van zeven 
testen. Daarnaast kwamen 
er nog twee verzoeken 
vanuit de gemeente binnen. 
Allereerst het testen van 
de Gouverneurlaan. Hier 
is een nieuw type ontwerp 
gebruikt voor het oplossen 
van parkeerdruk in smalle 
straten. En vervolgens 
de aanvraag voor de 
Grote Marktstraat om 
te onderzoeken hoe in 
het nieuwe ontwerp het 
hoogteverschil in de straat 
het best overbrugd kan 
worden.

✔ Verder was het 
TestTeam te vinden op de 
Scheveningse Boulevard, 
bij het Stadsdeelkantoor 
Escamp, in de buitenruimte 
van het Hagaziekenhuis 
en bij WoonZorgPark 
Swaenesteyn. Kijk voor de 
testverslagen op: 
www.voorall.nl onder 
publicaties/verslagen.

Kort TestTeam 
Nieuws
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Voorall en het Haags Retailpunt bundelen de krachten op het gebied van 
winkeltoegankelijkheid. Het Retailpunt is de serviceorganisatie voor alle Haagse 
winkeliersverenigingen: het reikt een helpende hand aan ondernemers die actief zijn in 
een winkeliersvereniging. Zo biedt het Haags Retailpunt een digitale menukaart met een 
breed aanbod van producten en diensten die beschikbaar zijn voor deze verenigingen. 
Ook organiseert het Haags Retailpunt netwerk- en themabijeenkomsten om kennis en 
ideeën uit te wisselen en de samenwerking tussen de Haagse winkeliersverenigingen te 
bevorderen. 
Het uiteindelijke doel van het Haags Retailpunt is om in alle winkelgebieden in Den Haag 
een verdere professionaliseringsslag te maken. 

Dit sluit goed aan bij de ambities van Voorall om winkelgebieden toegankelijker te maken. 
Met het Retailpunt kan Voorall geïnteresseerde ondernemers en winkeliersverenigingen 
bereiken en informeren. Ook organiseert Voorall speciale ervaringstours in winkels en 
winkelgebieden, zodat ondernemers zelf met een hulpmiddel kunnen ervaren hoe het 
gesteld is met hun toegankelijkheid.

Voor meer informatie: www.haagsretailpunt.nl

Nieuwe samenwerkingspartner: Haags Retailpunt

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


