Muziekfestival Blommenkinders is het eerste evenement dat door RoGeP benaderd. Dat voert naar aanleiding daarvan direct
een aantal veranderingen door. © PETER VAN TRIJEN

RoGeP richt pijlen op organisatoren
evenementen: 'Moeten beter
toegankelijk worden'
ROOSENDAAL - Het Roosendaals Gehandicapten Platform (RoGeP) gaat organisatoren
actief benaderen om meer werk te maken van de toegankelijkheid van evenementen voor
mensen met een beperking.
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Verschillende partijen worden daar de komende tijd actief voor benaderd. Eerste 'slachtoffer' is
muziekfestival Blommenkinders. Dat voert naar aanleiding van een gesprek met RoGeP een

aantal veranderingen door om het evenement ook voor mensen met een beperking beter
toegankelijk te maken.

Lees ook
Oproep aan gemeente Roosendaal: 'Kom snel met actieplan toegankelijke zaken'
Lees meer

VN-verdrag
Aanleiding voor deze actie is een VN-verdrag uit 2017. Daarin staat volgens Huib de Ruijter,
coördinator Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van RoGeP, dat 'mensen met
een beperking het recht hebben tot volledige zelfstandige toegankelijkheid bij alle
maatschappelijke voorzieningen'. De Ruijter: ,,Vroeger was dat een gunst, nu is dat een recht.''
Gemeenten hebben de taak daar toezicht op te houden, maar volgens De Ruijter gebeurt dat
nog te weinig. ,,Het is meer dan alleen een invalidentoilet wegzetten. Er moet bijvoorbeeld ook
gekeken worden naar drempels, de hoogte van bars bij bijvoorbeeld foodtrucks en een entree
die breed genoeg is.''

Blommenkinders

We hebben lukraak een evenementenvergunning
opgevraagd en gekeken of er aan de voorwaarden
van dat verdrag wordt gedaan. Dat was niet het
geval
- Huib de Ruijter, RoGeP

RoGeP is puur toevallig bij Blommenkinders uitgekomen, zegt De Ruijter: ,,We hebben lukraak
een evenementenvergunning opgevraagd en gekeken of er aan de voorwaarden van dat verdrag
wordt gedaan. Dat was niet het geval, dus hebben we daarover een bezwaarschrift ingediend.
Dat was toevallig bij Blommenkinders, maar dat had net zo goed de Draai kunnen zijn. Puur
toeval.''

Bij Blommenkinders kwam dat bezwaar als donderslag bij heldere hemel, weet Blommenkinderssecretaris Toon van Oers. ,,Want we hebben nooit problemen met de vergunning. We hebben
daarop direct contact gezocht met RoGeP om te kijken wat we hier aan kunnen doen.''

Aanpassingen

We hebben daarop direct contact gezocht met
RoGeP om te kijken wat we hier aan kunnen doen
- Toon van Oers, Blommenkinders

Na overleg met RoGeP voert Blommenkinders een aantal veranderingen door. Zo worden er bij
de rotonde aan de Nispensestraat extra parkeerplekken voor gehandicapten ingesteld.
Daarnaast worden er mobiele pinautomaten ingevoerd, voor wie niet bij een vast toestel kan en
wordt de ingang verbreed. Ook de bebording op het festivalterrein wordt aangepast: de bruine
borden met zwarte letters worden vervangen door witte borden met zwarte letters. Daar is
RoGeP blij mee.

Volgens RoGeP-voorzitter Jan Lanooy zullen meer organisaties op deze manier benaderd
worden. ,,Maar het doel is dat hier over nadenken een tweede natuur wordt in Roosendaal.''

