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Voorwoord 
 
Met enige trots open ik het eerste jaarverslag van Heerenveens initiatief Toegankelijkheid (HiT).  
In augustus 2016 vormden zes betrokken burgers de Stuurgroep HiT, die aandacht ging  
vragen voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van horecabedrijven in Heerenveen.  
En nu, bijna anderhalf jaar verder, kan het bestuur van wat inmiddels Stichting Heerenveens 
initiatief Toegankelijkheid (HiT) heet, melden dat de oprichting van een VN Panel Heerenveen 
een feit is.  
 
Dat betekent: meer direct betrokken burgers in beweging voor de doelstelling van HiT.  
Door deze extra menskracht heeft HiT eind 2017 een begin kunnen maken met het ‘schouwen’ 
van de Openbare Ruimte in de gemeente op toegankelijkheid. 
 
Al deze inspanningen dienen om de VN-rechten voor personen met een handicap, beperking  
of chronische ziekte te helpen verwezenlijken. Het speciale VN-verdrag is sinds 14 juli 2017  
ook in Nederland van kracht. Centraal staan daarin inclusie, persoonlijke autonomie en 
volledige participatie. Naast de fysieke toegankelijkheid zal HiT dan ook de algemene 
toegankelijkheid van de Heerenveense samenleving als geheel onder de loep nemen.  
Dus ook de toegankelijkheid respectievelijk beschikbaarheid van werk, onderwijs, wonen, zorg- 
en dienstverlening, sport en cultuur; kortom op alle levensterreinen. En dat voor iedereen.  
 
In het VN-verdrag wordt bepaald, dat elke beleidsmaatregel voor de doelgroep tot stand dient  
te komen in overleg met direct betrokkenen, bijvoorbeeld via een VN Panel. Inmiddels heeft  
HiT zich geïntroduceerd bij de gemeente Heerenveen, de Participatieraad en de 
raadscommissie voor Samenlevingszaken.  
 
In dit verslag leest u hoe HiT als burgerinitiatief op weg is gegaan voor een Toegankelijk 
Heerenveen. En betrokkenen bij HiT en VN Panel Heerenveen hopen bij te dragen aan  
de ontwikkeling van een Inclusief Heerenveen: een samenleving waarin mensen met een 
beperking of chronische ziekte naar vermogen kunnen meedoen op alle levensterreinen.  
 
 
Heerenveens initiatief Toegankelijkheid 
 
Nico Smits,  
voorzitter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
januari 2018 



1.   Ontstaan burgerinitiatief HiT  
 
Tijdens de nationale Week van de Toegankelijkheid in oktober 2015 stelden Nico Smits en  
Fred Dommershuijzen het thema sporten & bewegen aan de orde tijdens een ‘VN borrel’.  
Deze werd georganiseerd in samenwerking met Sport Fryslân. En met Jeroen Veltheer, lid  
van de Coalitie voor Inclusie, een netwerk van organisaties die samen werken aan een 
inclusieve samenleving. 
 
In mei 2016, na een conferentie in Diever over VN Panels in Noord-Nederland, besluiten  
Nico Smits en Fred Dommershuijzen een burgerinitiatief te beginnen voor een Toegankelijk 
Heerenveen onder de naam Heerenveens initiatief Toegankelijkheid, kortweg HiT. Concrete 
invulling krijgt het initiatief wanneer zij aansluiten bij het project Aan Tafel. Een landelijke actie 
in het kader van de Week van Toegankelijkheid Aan tafel! in oktober 2016. Opgezet door 
Ieder(in), een landelijke koepel voor organisaties van mensen met een beperking. 
.  
In juni 2016 geeft het dagelijks bestuur van de Participatieraad Heerenveen aan het initiatief  
van harte te steunen. Samenwerking wordt toegezegd. In een kennismakingsgesprek in  
juli 2016 verklaren 2 gemeentelijke beleidsambtenaren WMO, Gezondheid & Sport dat de 
gemeente Heerenveen het initiatief toejuicht. Vooral het plan om een VN Panel voor de 
gemeente Heerenveen op te richten. Een klankbord voor overleg met direct betrokkenen, 
zoals voorzien in het VN Verdrag voor de rechten van de mens met een beperking.  
 
Zomer 2016 wordt een viertal betrokken burgers bereid gevonden om met de initiatiefnemers  
samen de schouders onder HiT te zetten: Theo van der Wal, Boukje Vos-van der Ploeg,  
Dick Berveling en Baukje van der Meer. In september 2016 vormen ze gezamenlijk  
Stuurgroep HiT.  
 
Op advies van de Gemeente vraagt de Stuurgroep HiT een subsidie aan en deze aanvraag 
wordt gehonoreerd.  
 
 

2.   Van burgerinitiatief naar stichting 
 

Omwille van de aansprakelijkheid en transparantie is het burgerinitiatief omgezet in een 
stichting. Dankzij de medewerking van notaris mr. Margreet Savenije is op 6 juni 2017  
de akte gepasseerd en Stichting Heerenveens Initiatief Toegankelijkheid (HiT) een feit.  
 
Het bestuur van HiT bestaat per 1 juni 2017 uit: 

 Nico Smits    voorzitter 

 Fred Dommershuijzen externe contacten 

 Boukje Vos - van der Ploeg  penningmeester en notulist  

 Baukje van der Meer  sociale media  

 Gea Prins 
 

 
3.   Vergaderingen bestuur  

  
Het bestuur kwam in 2016 vijf keer bijeen en in 2017 tien keer. De vergadering in december 
2016 had het karakter van een studiedag over de oprichting van een VN Panel Heerenveen.  
 
Als resultaat van een Meet & Match van Hart voor Heerenveen is sinds januari 2016 de  
vaste vergaderlocatie van het bestuur Mariënbosch aan De Fok.  



 

4. Overleggen, contacten en bijeenkomsten extern 
 
Om draagvlak te krijgen in de Heerenveense samenleving is met diverse organisaties contact 
gezocht. Zoals met de afdeling Heerenveen van Koninklijke Horeca Nederland en Sport Fryslân 
in Heerenveen. En telkens waren de reacties op het burgerinitiatief positief en de besprekingen 
constructief.  
 
Deelname aan de vrijwilligersmarkt van Caleidoscoop in januari 2017 heeft geen vrijwilligers 
opgeleverd. Maar wel contacten met andere organisaties, zoals Friesland Beweegt. De 
toegankelijkheid van evenementen en (sport-)activiteiten wordt mede met Friesland Beweegt 
afgestemd. Met deze organisatie en Werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden is overlegd  
over het toezicht op de toegankelijkheid van onder andere het Oranjewoud Festival 2018 en 
LF2018.  
 
In de Week van de Laaggeletterdheid in september 2017 is contact gelegd met de leiding  
van het Digitaal Huis en een vrijwilliger, die mensen op de tablet wegwijs maakt. De vrijwilliger 
heeft meegewerkt aan een fotoreportage over de toegankelijkheid van winkels op de Dracht.  
 
In oktober 2017 is HiT geïntroduceerd tijdens een plenaire vergadering van de Participatieraad.  
Zo ook bij de raadscommissie voor Samenlevingszaken. Waar Jeroen Veltheer van de  
Coalitie voor Inclusie nut en noodzaak van VN Panels heeft toegelicht. 
 
Op 1 november 2017 vond het eerste reguliere overleg met de gemeente Heerenveen plaats. 
Hoofdonderwerp was en zal ook in 2018 zijn de lokale Inclusieve Agenda. HiT wil bevorderen, 
dat de gemeente haar beleid vooral op een vijftal terreinen geleidelijk in overeenstemming zal 
brengen van het VN-verdrag. En dat de gemeente de volgende punten zal opnemen in lokale 
Inclusieve Agenda: 

 bevordering van bewustwording & informatie;  

 algemene toegankelijkheid & mobiliteit/bereikbaarheid; 

 werk/arbeidsparticipatie; 

 zelfstandig wonen & deelnemen aan de maatschappij; 

 van passend naar inclusief onderwijs. 
 
Op initiatief van HiT hebben op 29 november 2017 twee bestuursleden van HiT samen met 
gemeentelijk beleidsregisseur WMO & Gezondheid het congres Gelijk = Gelijk bezocht.  
Een landelijke bijeenkomst over de uitvoering van het VN Verdrag. De vraag was: hoe ver  
zijn we nu en hoe gaan we binnen de gemeente verder? Een spreker tijdens het congres 
adviseerde onder meer om binnen de gemeentelijke organisatie een ‘oliemannetje’ aan te 
stellen; iemand die de uitvoering van het VN-verdrag in de gemeentelijke organisatie geolied 
kan laten verlopen. De gemeentelijke ambtenaar ontpopte zich toen als Heerenveens 
oliemannetje. Met hem werden principe-afspraken voor overleg en samenwerking gemaakt. 
 
 

5. Publiciteit en communicatie 
 

HiT heeft zich in 2016 – 2017 kenbaar gemaakt door: 

 Flyer: HiT is in the air !  - aug16. Deze is op diverse plaatsen achtergelaten. 

 Interview – aug17: Heerenveense Courant  

 Facebook -  hit16heerenveen@gmail.com voor foto’s en korte berichten  

 Persmomenten – aug16: de presentatie HiT in Grandcafé ’t Gerecht;  
dec16: toelichting schouwen i.s.m. KHN afd. Heerenveen in Grand Café Paul Kruger;  
jun17: de uitreiking van de 1e HiT vignetten in De lachende Koe 

 HiT Nieuws – nr.1 jul17 en nr.2 nov17 

 Kerstmarkt  - dec17: HiT betrokkenen lieten daar van zich spreken.  

mailto:hit16heerenveen@gmail.com


6.    Activiteiten Toegankelijkheid 
 

Schouwen van horecabedrijven 
Aan de hand van een eigen checklijst vormde HiT zich een beeld van de toegankelijkheid  
van 13 Heerenveense horeca bedrijven. Belangrijkste aspecten: toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers; een voor rolstoelgebruikers toegankelijk toilet; menukaart leesbaar voor  
mensen met een visuele beperking; rustig hoekje voor mensen met gehoorproblemen  
en voor dieetwensen.   
 
Uit het schouwen van de horeca vloeiden als activiteiten voort:  

 het ontwikkelen van het HiT-vignet. Als teken van waardering ontvangen goed 
toegankelijke gelegenheden van HiT een vignet  

 de uitreiking van 4 HiT-vignetten in 2017: Grand Eetcafé De Lachende Koe,  
Lekkerzz Eten & Drinken, Croissanterie De Premier en Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud. 

 
Toegankelijkheid van de Openbare Ruimte  
Op twee informatie avonden van de gemeente heeft HiT schriftelijk advies ingebracht om de 
toegankelijkheid en veiligheid van de Gedempte Molenwijk te verbeteren. Deze adviezen zijn tot 
stand gekomen met hulp van een verkeersdeskundige. Helaas is HiT niet uitgenodigd voor de 
presentatie van de tekeningen voor de herinrichting van de Gedempte Molenwijk. 
 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan  
Op verzoek van de gemeente heeft HiT, wederom ondersteund door een verkeersdeskundige, 
een schriftelijke reactie uitgebracht op het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.  
Het betrof zeven aanbevelingen vanuit het oogpunt van kwetsbare verkeersdeelnemers.  
 

Toegankelijkheid centrum 
Bij de Heerenveense Ondernemersvereniging (HOV) is de toegankelijkheid van het 
winkelcentrum aangekaart door bemiddeling van de centrummanager. Met de medewerking  
van VN Panel leden kon aan het schriftelijk aanbod voor samenwerking een bijlage worden 
toegevoegd met foto’s van de (on)toegankelijkheid in het centrum.  

 
VN Panel Heerenveen 
Om meer betrokken burgers aan HiT te binden, heeft HiT drie speciale  
bijeenkomsten belegd, gefaciliteerd door Sport Fryslân en Talant. Gaandeweg  
is zo het VN Panel Heerenveen tot stand gekomen. De leden van het VN Panel  
zijn in december 2017 begonnen met het schouwen van de Openbare Ruimte in  
en rondom het centrum.  
 

Gemeenteraadsverkiezingen 
HiT zal in maart 2018 een bijdrage leveren middels vragen en stellingen tijdens de 
bijeenkomsten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. 
 
 
 
 
 

Meedoen hoort vanzelfsprekend te zijn ! 
 


