Advies Werkgroep Toegankelijkheid/Wmo Advies Raad
Betreft; slechte bereikbaarheid ingang van het gezondheidscentrum Henrica van Erpweg 2
te De Bilt door ontbreken aangrenzend trottoir
Omdat er bij ons klachten zijn binnengekomen over de bereikbaarheid vanaf de kant van de
Hessenweg, hebben wij dat nu als uitgangspunt genomen voor ons advies. Het lijkt ons raadzaam
de hele toegankelijkheid wat betreft de openbare ruimte ook richting de Akker in het overleg met
Job Haug mee te nemen.
Korte situatieschets
Het gezondheidscentrum dat eind oktober 2015 in gebruik is genomen, is vanaf de richting van de
Hessenweg niet veilig via een trottoir te bereiken. Het gebouw ligt op een hoek en grenst aan twee
zijden direct aan groenstroken. Op de aangrenzende kruising komen 4 zijstraten uit wat de nodige
verkeersbewegingen geeft. Wanneer men als voetganger vanaf de Hessenweg komt, kan men de
ingang alleen bereiken door meerdere keren (soms wel 4 keer) over te steken. Dit is voor
slechtzienden/blinden, geleidehond/stokgebruikers en mensen met een loophulpmiddel (bv rollator
of rolstoel) niet te doen. Regelmatig lopen de mensen nu op straat of steken dwars over de
kruising over.
Iedereen (met én zonder beperking) moet dit gebouw op een veilige manier kunnen bereiken en
gebruik kunnen maken van de geboden diensten en voorzieningen!
Wij adviseren u dringend te zorgen voor een veilig en goed toegankelijk voetpad naar de ingang
van dit gebouw.
Omdat het geen eenvoudige zaak is, willen wij u aan aantal concrete punten meegeven n.a.v. de
gemaakte schets.








Iedereen moet ook vanaf de kant van de Hessenweg de ingang van het pand via een
trottoir op een overzichtelijke en veilige manier kunnen bereiken; Omdat het gebouw op
een lastig punt ligt, is het een must de heer Job Haug (deskundige op het gebied van
toegankelijkheid) advies te vragen. Alleen hij is in staat om goed te beoordelen wat voor
mensen met een gezichtsbeperking, blinden en mensen met een mobiliteitsbeperking een
echte veilige oplossing is.
Wij adviseren dringend alle opties aan hem voor te leggen en hem advies te vragen.
Er moeten in ieder geval voorzieningen worden aangebracht (volgens ‘Voetpaden voor
iedereen’) op de oversteek Laurensweg richting Henrica van Erpweg en de rest van het
aan te leggen voetpad waar deze voorzieningen noodzakelijk zijn voor veilig gebruik voor
alle doelgroepen.
Met betrekking tot de getekende mogelijke oplossingen;
Optie 1 kan een oplossing zijn wanneer de uitrit goed voelbaar is voor blinden lopend met
stok en/of geleidehond.
Optie 2 kan alleen als Job Haug dat 100 % veilig vindt.
Optie 3 is niet veilig dus dat is wat ons betreft geen oplossing!

Alleen een echt veilige oplossing voor iedereen is voor ons acceptabel!
Het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een handicap, is een verdrag over gelijke rechten
voor mensen met een beperking. Het Verdrag regelt dat iedereen, met of zonder een beperking,
volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. De vier grondslagen in het verdrag zijn
toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid.
Toegankelijkheid wordt hiermee vanzelfsprekend…..
Het Verdrag, gebaseerd op nu al bestaande wetten, zit in de laatste fase van ratificatie. De

Tweede Kamer heeft al ingestemd met het verdrag. Na ratificatie leidt het tot verplichtingen waarop
wordt toegezien door het College voor de Rechten van de Mens. Alle gebouwen, voorzieningen,
goederen en diensten moeten in de nabije toekomst toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen
met een beperking. Om geen extra kosten te maken adviseren wij u dringend nu al rekening te
houden met dit feit.
Wij vertrouwen erop dat ons advies bijdraagt aan het creëren van een veilige oplossing zodat alle
inwoners de ingang van dit gebouw veilig kunnen bereiken en gebruik kunnen maken van de
aangeboden diensten en voorzieningen.
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