Wethouders mevrouw Brommersma en de heer Rost van Tonningen gemeente De Bilt
Postbus 300
3720 AH Bilthoven
Maartensdijk, 12 december 2016

Onderwerp: MEMO naar aanleiding van ons Advies Looproutes naar het
Gezondheidscentrum De Bilt aan de Henrica van Erpweg (26-08-2016)/ Implementatie
VN-Verdrag/Inclusieve Samenleving

Geachte mevrouw Brommersma en meneer Rost van Tonningen,
Aanleiding van dit schrijven;
Eind augustus (26-8-2016) heeft u een advies van ons ontvangen opgesteld door de heer
Job Haug (deskundige toegankelijkheid) over de looproutes naar het Gezondheidscentrum
aan de Henrica van Erpweg te De Bilt. Eind oktober ontvingen wij een reactie hierop die
onvoldoende duidelijkheid geeft over verbetering van de bestaande situatie.
Naar aanleiding van klachten van gebruikers van het centrum over de ligging van de
looproute heeft de heer Haug de bereikbaarheid voor mensen met fysieke beperkingen,
waaronder rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking, van
Gezondheidscentrum De Bilt getoetst aan de richtlijn ‘Voetpaden voor iedereen’.
‘Voetpaden voor iedereen’ gaat uit van een inclusieve samenleving gebaseerd op het
VN-Verdrag en stelt dat iedereen recht heeft op veilige, logische en bruikbare looproutes.
Om aan de bovenstaande eis te voldoen dienen de voetpaden vanaf het
Gezondheidscentrum aan te sluiten op de omliggende voetpaden en te voldoen aan de
criteria ‘veilig, logisch en bruikbaar’.
In de huidige situatie zijn er looproutes om het gezondheidscentrum te bereiken maar,




de routes zijn niet allemaal toegankelijk (er ontbreken op- en afritten)
de route is deels onveilig (een deel van het voetpad vormt één geheel met de rijbaan
en is vanuit de auto niet herkenbaar als voetpad) en
de bestaande looproute vanaf de Laurensweg en vanaf de Henrica van Erpweg
(Hessenweg) is niet logisch. Voetgangers weten niet hoe zij moeten lopen en lopen
diagonaal over het kruispuntplateau.
Er ontbreken logische aansluitende voetpaden

Advies van de heer Haug was;
1. Pas de toegankelijkheid en veiligheid van de bestaande looproutes aan (zie tabel).
2. Breng 2 nieuwe voetpaden aan (20 & 21) zodat voetgangers vanaf de Laurensweg
en vanaf de Henrica van Erpweg (Hessenweg) op een logische vanzelfsprekende
wijze het gezondheidscentrum kunnen bereiken.
Er is een natuurlijke gidslijn op het terrein van het gezondheidscentrum, aan de hand
waarvan iemand met een visuele beperking de ingang kan vinden (een verhoogde
trottoirband en de gevel). Zo’n natuurlijke gidslijn kan alleen functioneren wanneer deze
vrij wordt gehouden van obstakels. Denk bijvoorbeeld aan geparkeerde fietsen e.d.

3. Het aanbrengen van een witte lijn op het terrein van het gezondheidscentrum die de
voetgangerszone aangeeft verbetert de situatie.
4. Het aanbrengen van een voelbare geleidelijn op het terrein van het
gezondheidscentrum verbetert de situatie voor mensen met een visuele beperking.
Het complete advies is als bijlage bijgevoegd.
Eind oktober (31-10-2016) kregen we antwoord op ons advies in de vorm van een MEMO
van Marc Hillebrink (ook toegevoegd als bijlage).
Deze reactie vinden wij onbevredigend te meer omdat het advies in lijn ligt met wat ambtelijk
is geconstateerd. Onze stelling is dat het VN-Verdrag rechten voor mensen met een
beperking beschrijft zodat goederen, diensten, openbare ruimte en gebouwen voor iedereen
toegankelijk worden, dus zeker ook gezondheidscentra. Dit is een voorwaarde voor een
inclusieve samenleving waar iedereen deel van kan uitmaken.
In ons overleg heeft u aangegeven dat u dit ook belangrijk vindt. Ook in de bijeenkomst met
de raadsleden troffen we veel positiviteit ten aanzien van uitvoering van dit VN-Verdrag.
Dat het dit jaar niet in de begroting gerealiseerd kan worden begrijpen we (al hoewel de
gemeente het nodige geld in het Wmo domein heeft over gehouden). Echter wij begrijpen
niet waarom geen actie wordt toegezegd voor het jaar 2017!
Graag willen wij meer duidelijkheid met betrekking tot de volgende punten:




Wanneer is er volgens de meerjarenbegroting ruimte in het budget voor investeringen
om de toegankelijkheid te verbeteren?
Wanneer staat dit onderhoud en/of herinrichting concreet gepland?
Welke aspecten van verbeteringen worden dan opgepakt zodat het
gezondheidscentrum op termijn wel voor iedereen goed te bereiken is?

De aangenomen motie toegankelijkheid openbare ruimte biedt hoop.
Maar een situatie als deze (een groot gezondheidscentrum met dagelijks veel bezoekers)
mag niet zo lang ontoegankelijk blijven met als gevolg dat blinde bezoekers genoodzaakt zijn
te veranderen van hulpverlener omdat ze het gebouw niet zelfstandig kunnen bezoeken.
We hopen op een spoedige positieve reactie van uw kant.

Met vriendelijke groet,

Hans Voogt
Voorzitter Wmo Advies Raad
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