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BetrefÍ implementatie VN Verdrag

Geachte mevrouw, heer,
Medio vorig jaar heeft Nederland het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
geratificeerd. lnmiddels heeft demissionair staatssecretaris Van Rijn (\AruS) een implementatieplan
voor het Verdrag opgesteld en aangeboden aan het parlement, waarmee alle lichten op groen staan
om de uitvoering van het Verdrag ter hand te nemen, ln het plan wordt benadrukt dat de
implementatie van het Verdrag een structurele en langdurige maatschappelijke opgave is: in het plan
wordt een tijdpad tot2A22 geschetst.
De Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) roept u op om samen met plaatselijke
belangenorganisaties en andere burgers actief werk te maken van het VN Verdrag. Volgens het
implementatieplan van Van Rijn dienen gemeenten, in samenwerking met burgers, op korte termijn
een 'integraal actieplan' op te stellen. Markeer uw betrokkenheid bij en inzet voor het VN Verdrag,
maak die zichtbaar en draag die uit. Daarmee geeft u het goede voorbeeld en stimuleert u burgers,
instellingen en bedrijven om mee te (gaan) doen.

Suggestie
Samen met plaatselijke gehandicaptenplatforms en -organisaties zet de FGL zich in voor een
toegankelijke samenleving, waarin elke burger * zónder en mét een beperking - kan meedoen. Dat
doen wij, bijvoorbeeld, door toegankelijkheidsadviezen te geven bij de voorbereiding van nieuw- en
verbouwplannen van openbare gebouwen en voorzieningen. We spannen ons ook in om de
toegankelijkheid van informatie te verbeteren; burgers moeten de informatie tot zich kunnen nemen.
Daarvoor is het nodig dat informatie in begrijpelijke taal en duidelijk zicht-, voel- en/of hoorbaar wordt
aangeboden.
U kunt uw betrokkenheid bij en inzet voor het VN zichtbaar maken en uitdragen door de
toegankelijkheid van website van uw gemeente 'VN Verdrag-proof te maken. Dat is een relatief kleine
moeite die loont u helpt er burgers mee.

Wilt u weten hoe dat moet? Vraag het aan het gehandicaptenplatform in uw gemeente of neem
contact op met de FGL. E: bureau(Ðfol-limburq.nl T: 04ô 420 81 51.
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