
 

Schriftelijke vragen betreffende toegankelijkheid Festival Classique 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,       

Den Haag, 12 april 2018 

Geachte voorzitter,  

 

Bijna twee jaar geleden, op 14 juli 2016, heeft Nederland het VN-verdrag voor mensen met een 

beperking geratificeerd. In dit verdrag staan de rechten van mensen met een beperking en 

maatregelen die genomen moeten worden om de positie van mensen met een beperking te 

verbeteren. Eén van de daarin opgenomen rechten, is het recht om deel te nemen aan het 

culturele leven en dat staat verwoord in artikel 30 van het verdrag: “De Staten die Partij zijn 

erkennen het recht van personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen deel te 

nemen aan het culturele leven en nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat 

personen met een handicap: a. toegang hebben tot cultuuruitingen in toegankelijke vorm;”  De 

ChristenUnie/SGP-fractie heeft in vervolg op ratificering van dit verdrag op 8 september 2016 een 

motie ingediend over de toegankelijkheid van evenementen (RIS293265/1), die unaniem is 

aangenomen. Het college schrijft in de afdoening van die motie “Ten slotte zullen wij in de 

evenementenvergunning als standaardvoorschrift opnemen, dat het evenemententerrein 

toegankelijk is voor mensen met een (lichamelijke) handicap” (RIS 294991). De ChristenUnie/SGP 

en D66 krijgen echter nog meldingen van het niet toegankelijk zijn van evenementen voor mensen 

met een beperking en stellen, conform artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen. 

 

1. Hoeveel meldingen heeft de gemeente gehad van mensen met een beperking of 

bijvoorbeeld stichting Voorall, dat evenemententerreinen niet toegankelijk zijn voor mensen 

met een (lichamelijke) handicap? Bij hoeveel van die meldingen gaat het om evenementen 

die (deels) gesubsidieerd worden door de gemeente? 

 

Dit jaar wordt net als voorgaande jaren het mooie Festival Classique georganiseerd. De afgelopen 

jaren konden zij rekenen op stevige gemeentelijke subsidie1. Het festival wordt deels op het strand 

gehouden, en de organisatie geeft - bij navraag - aan dat die onderdelen niet toegankelijk zijn voor 

mensen in een rolstoel.  

                                                           
1 2017: €300.000,-  
2016: €306.240,- 
2015: €303.523,- 



 

2. Is er ook dit jaar weer subsidie gegeven of toegezegd aan Festival Classique? Zo ja, 

hoeveel?  

3. Is het college ervan op de hoogte dat een deel van Festival Classique niet toegankelijk is 

voor mensen in een rolstoel? Vindt u het niet vreemd dat we als stad het strand voor mensen 

met een beperking wel toegankelijk kunnen maken met betonplaten of vlonders, maar dat 

Festival Classique dit nalaat?  

4. Bent u voornemens om Festival Classique aan te spreken op het niet toegankelijk zijn van 

het evenement en te regelen dat ook mensen met een beperking dit jaar kunnen genieten 

van de gehele programmering? Als het festival hier niet aan tegemoet komt, welke 

consequenties verbindt u daaraan? 

De ChristenUnie/SGP en D66 willen dat elk evenement (en die wens geldt vanzelfsprekend voor de 

hele stad) toegankelijk is voor mensen met een beperking en zeker evenementen die gemeentelijke 

subsidie krijgen. De eerder genoemde motie heeft ervoor gezorgd dat vergunningplichtige 

evenementen (vanaf 250 bezoekers) toegankelijk moeten zijn om een vergunning te krijgen. Bij 

subsidieverstrekking zou dit ook getoetst moeten worden.  

5. Is het college bereid om in subsidievoorwaarden voor evenementen op te nemen, dan wel 

op andere wijze bij subsidieverstrekking willen zeker stellen, dat deze toegankelijk zijn voor 

mensen met een beperking? Graag een nadere toelichting. 

 

Pieter Grinwis   Marieke van Doorn 

ChristenUnie/SGP  D66 

 

 


