
 
 

Advies Wmo Cliëntenraad Utrecht 
Onderwerp: Omgevingsvisie binnenstad vanuit perspectief VN-verdrag 
 
De Kernvragen Omgevingsvisie Binnenstad bekeken vanuit het perspectief van het VN-
verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: 
http://vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/images/vninfo/VN-Verdragtekst.pdf. 
 
Relevante artikelen uit het VN-Verdrag 
Artikel 9 Toegankelijkheid 
Artikel 19 Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij 
Artikel 30 Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport 
 
Voorwaarden voor een inclusieve wijk: 
▪ Publieke ruimte, gebouwen, winkels en natuur zijn fysiek, functioneel en sociaal 

toegankelijk voor iedereen. 
▪ Buurtinitiatieven zijn gebouwd op de talenten en interesses van alle inwoners in de buurt. 
▪ De woonomgeving draagt optimaal bij aan participatie van alle inwoners in de 

maatschappij. 
▪ Het woningaanbod weerspiegelt de behoeften van de gehele diversiteit aan inwoners in 

de gemeente. 
▪ Nieuwe woningen zijn levensloopbestendig en toegankelijk. 
▪ Iedere inwoner kan gebruik maken van de voorzieningen in de buurt (natuur, winkels, 

openbare ruimte en gebouwen) op het tijdstip van eigen keuze. 
▪ Culturele instellingen, horecagelegenheden, publieke evenementen zijn fysiek en sociaal 

toegankelijk voor iedereen. 
▪ Sport en recreatie is fysiek en sociaal toegankelijk voor iedereen. 
 
Wat betekenen deze artikelen in de praktijk? 
▪ Voor iedereen een toegankelijke binnenstad ontplooien.  
▪ Zeggenschap van inwoners over hun directe leefomgeving/publieke ruimte in de buurt. 
▪ Wonen in een diverse leefomgeving.  
▪ Zeggenschap van personen met een beperking over het functioneren van culturele 

instellingen, het organiseren van publieke evenementen, horeca- en 
recreatiegelegenheden.  

▪ Zeggenschap van personen met een beperking over het functioneren van sportclubs en 
verenigingen. 

 
Conclusie  
Er is behoefte aan het toevoegen van een nieuwe titel aan de Kernvragen Omgevingsvisie 
Binnenstad. Ons voorstel is om tussen titel 8. Zorg dichtbij en op maat en 9. Digitale stad 
een titel toe te voegen:  
 
Inclusieve binnenstad 
De vragen die hier gesteld kunnen worden zijn: 
1. Hoe zorgen we ervoor dat de binnenstad fysiek, functioneel en sociaal toegankelijk wordt 
en blijft voor iedereen? 
2. Hoe werken we samen met mensen met een beperking bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van de omgevingsvisie? 
3. Hoe kunnen we samenwerken met publieke en private partijen om voor inclusieve 
vrijetijdsbesteding te zorgen?   
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