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Alliantie Toegankelijk Den Haag feestelijk 
van start 

 
 
Afbeelding: Wethouder Kavita Parbhudayal ontvangt het manifest van de Alliantie 
Toegankelijk Den Haag uit handen van voorzitter Bart de Bart. Van links naar rechts 
op het podium: Johan Overdevest, Kavita Parbhudayal en Bart de Bart.  
 

De toegankelijkheid van Den Haag kan beter, vinden de organisaties en 

bedrijven die deel uitmaken van de Alliantie Toegankelijk Den Haag. Daarom 

overhandigden zij vandaag hun manifest aan wethouder Zorg, Jeugd en 

Volksgezondheid Kavita Parbhudayal tijdens een feestelijke startbijeenkomst 

in Madurodam. 

 

De Alliantie Toegankelijk Den Haag bestaat uit Haagse organisaties die een actieve 

bijdrage willen leveren aan een toegankelijke stad, voor iedereen die dat nodig 

heeft. Allereerst door binnen hun eigen organisaties te kijken hoe de 

toegankelijkheid beter kan. En ten tweede door ervaringen uit te wisselen, 



praktische tips te delen en elkaar te helpen waar het kan. Met als doel concrete 

verbetering, zo schrijft de Alliantie in haar manifest. 

 

Voorzitter Bart de Bart: ‘Men realiseert zich vaak niet hoeveel mensen een zichtbare 

of onzichtbare beperking hebben. Een beperking kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld bij 

een burn-out of na een ongeluk. Juist daarom is het belangrijk om er met onze 

stakeholders en de gemeente aandacht voor te vragen. Vandaag, maar vooral in de 

bijeenkomsten na vandaag. Uiteraard liggen er ook kansen, want een ondernemer met 

een toegankelijke zaak bedient een groter publiek. Alles wat we hier vandaag 

bespreken is uiteindelijk terug te brengen tot een ding: mee kunnen doen aan de 

samenleving in den brede op de manier die je zelf kiest.’ 

 

De deelnemers aan de Alliantie zien het als hun maatschappelijke taak om de 

toegankelijkheid van de stad te verbeteren. Tijden de startbijeenkomst werden de 

eerste concrete afspraken al gemaakt. Bijvoorbeeld om de eigen websites door de 

experts van stichting Voorall te laten beoordelen op toegankelijkheid. 

 

Wethouder Kavita Parbhudayal is blij met het initiatief. ‘Alle mensen doen ertoe, dus 

het is belangrijk dat mensen met een beperking zich ook overal welkom voelen. Kleine 

verbeteringen, zoals een menukaart met een voorleesfunctie of een toegankelijke 

website, kunnen al een groot verschil maken. Een toegankelijke stad, is een leefbare 

stad voor iedereen.’   

 


