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Aan burgemeester, wethouders en gemeenteraad van Heemstede, 

Aan , regiodirecteur randstad noord van Prorail. 

Inzake: Toegankelijkheid voor iedereen van het recreatieve natuurgebied Leyduin. 

In de intentieovereenkomst NABO Leyduin staat dat de gemeente en Prorail er waarde aan hecht dat 

inwoners van Heemstede gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot het gebied Leyduin. Op weg naar 

een inclusieve samenleving hopen we dat dit geldt voor een breder publiek! 

Onze werkgroep Toegankelijk Bloemendaal juicht het toe dat in de huidige plan-uitwerkingsfase ook 

onderzocht wordt of de mogelijke onderdoorgang ook voor mindervaliden geschikt kan worden 

gemaakt. Wij pleiten ervoor, bij gemeente Heemstede en Prorail, te kiezen voor deze beoogde 

tussenvariant met hellingbaan! 

Juist voor mensen die slecht ter been zijn en/of afhankelijk van een rollator, rolstoel, scootmobiel, 

blind geleide hond of wandelwagen is omlopen een bezwaar. In Nederland gaat het om circa 2 

miljoen mensen die dagelijks letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aan lopen/rijden. 

De onbewaakte overgang was voor onze doelgroep al bezwaarlijk vanwege de veiligheid, net als 

omrijden/omlopen via de Manpadslaan en de 2e Leijweg die zeer slecht begaanbaar is. Nu er toch 

een alternatief moet komen, dringen we eropaan om de toegankelijkheid voor onze doelgroep 

daarin mee te nemen. 

Uit het implementatieplan-VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Maart 

2017: 

Juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht geworden 

(hierna ook genoemd: het Verdrag). Een belangrijke stap in de continue opgave om participatie-

drempels in de Nederlandse samenleving te slechten. En er voor te zorgen dat mensen met een 

beperking in de samenleving kunnen meedoen. Nu de ratificatie van het Verdrag is afgerond, breekt 

de implementatiefase aan. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties benoemen in 

deze fase de activiteiten om de beginselen uit het Verdrag geleidelijk in de praktijk te verwezenlijken. 

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap biedt een toegepaste uitwerking 

van bestaande mensenrechten. Doel van het Verdrag is een gelijkwaardige participatie van mensen 

met een beperking in de maatschappij.  

Centraal in het Verdrag staat het bevorderen van inclusie en participatie van mensen met een 

handicap. Zo komen we tot een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een 

inclusieve samenleving  waarin non-discriminatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor 

inherente waardigheid en persoonlijke autonomie algemene beginselen zijn. 

Wij zeggen: Grijp deze kans om dit te verwezenlijken!!! 

Met vriendelijke groet, namens Toegankelijk Bloemendaal 


