
Punten voor advies klankbordgroep m.b.t. toegankelijkheid en bruikbaarheid voorontwerp Vinkenplein 

Het VN-Verdrag bepleit gelijke rechten voor iedereen met een beperking. 

Bewustwording is een belangrijke basis voor veranderingen. Iedereen moet deel uit gaan maken van 

de maatschappij. 

- Geef ook in ontwerptekeningen zo`n realistisch mogelijk beeld en laat niet alleen jongeren zien maar 

bv ook ouderen met hulpmiddelen. 

- Zet waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Maak afspraken met aannemers 

en verhuurders etc. Stimuleer en stuur waar mogelijk. 

Blz. 49 Correcte Spelling van het van Boetzelaerpark. 

Openbaar toilet; staat nergens ingetekend! Ook al komt het in het paviljoen het moet wel te 

herkennen zijn. Toiletten die toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen en specifiek voor 

rolstoelgebruikers horen in een hoogwaardig winkelgebied thuis! Zorg dat ook blinden het toilet 

kunnen vinden en bevestig een voelbaar plaatje op de deur. 

Steeds meer bevolkingsgroepen hebben regelmatig een toilet nodig. (De groep ouderen en chronisch 

buikpatiënten groeit, maar ook ouders met jonge kinderen hebben regelmatig een toilet nodig). 

Verdeling MIVA plaatsen, klopt het aantal op totale parkeerbalans? 

Nu: Julianalaan 7, Vinkenplein 2. Wanneer het fietspad op de Julianalaan vanaf de hoek Melchiorlaan 

wordt doorgetrokken naar het Emmaplein verliezen we waarschijnlijk 3 MIVA plaatsten. Nieuwe aantal 

en de verdeling a.u.b. goed bekijken of het zo het gunstigst verdeeld is. 

Vlakbij de lift moet één MIVA blijven zitten. 

Een overzicht van de totale parkeerbalans geeft meer helderheid omtrent de verschillende 

parkeervraagstukken. 

Fietsparkeren; Plaats nietjes heel secuur i.v.m. voldoende vrije doorgang fietspad en trottoir! Is het 

totaal aantal nietjes wel genoeg? Denk ook aan het groeiend aantal driewielers en bakfietsen, zij 

hebben extra ruimte nodig. 

Aan de Julianalaan zijn nu echt te weinig nietjes. Er staan geen extra nietjes in de Julianalaan 

getekend. 

Kleur asfalt fietspad graag dezelfde kleur als asfalt fietspad Julianalaan. 

Bestrating; Hoe wordt voorkomen dat vrachtwagens de bestrating loswoelt, net zoals bij de 

Lidl/Planetenbaan gebeurt?  

Gradiënt betrating graag niet al te onrustig zodat de verkeersstructuur helder blijft. 

Meubilair moet voor iedereen bruikbaar zijn! Bank mist armleuningen. Wanneer banken leuningen 

hebben kunnen ouderen er beter gebruik van maken.  

Zorg voor een goede verdeling en genoeg banken zodat mensen even kunnen uitrusten en niet 

meteen verplicht worden een betaalde consumptie te nuttigen. 

Plant geen beplanting die allergische reacties veroorzaken. 

Zijn horecatafels onderrijdbaar voor rolstoelers met voetensteun? 

Zorg voor stoelen met rug en armleuningen.  

Oversteek richting Kwinkelier inclusief blindegeleidelijnen mist. De strepen graag ook doortrekken op 

fietspad i.v.m. blindengeleidehond. 

Om te kijken of de blindegeleidelijnen voldoende aansluitend door hele plan heeft Job uitgewerkte 

tekeningen nodig? 

Verlichting; zorg dat de lichtbronnen niet te fel zijn en verblinden. 

Zorg dat daar waar looproutes fietspaden en rijbanen kruisen een goede verlichting is. 

Ook eventuele palen moeten duidelijk zichtbaar zijn. 
 
Woningen; Wij willen graag levensloopbestendige woningen. In ieder geval woningen met een hoog 
toegankelijkheidsniveau. 



Levensloopbestendig wonen; zelfstandige woningen die geschikt zijn voor bewoners in alle 

levensfasen en voor alle doelgroepen. Woning is geschikt of eenvoudig geschikt te maken voor 

bewoning op hoge leeftijd ook in geval van fysieke beperking of chronische ziekte. 

Dus niet alleen voor ouderen! 

Betekent in praktijk; Toegankelijke ruime entree met videofoon (sociale veiligheid,) brede deuren, 

geen drempels, rookmelders, optimale/praktische indeling woonoppervlak i.v.m. later eventueel 

benodigde draaicirkels, let op grootte toilet en badkamer (zonder bad met vlakke aflopende vloer bij 

douche), ruime bereikbare buitenruimte, schuur/berging waar ook een scootmobiel in kan staan met 

oplaadpunt. Deze woningen zijn later zo nodig makkelijk aan te passen. 

Behalve levensloopbestendige woningen is ook een levensloopbestendige wijk belangrijk; dat is een 

wijk zonder fysieke belemmeringen waar zorg en aandacht is voor de kwetsbare en zorgbehoevende 

bewoners ongeacht leeftijd. Wijk met integraal aanbod wonen, zorg en welzijn. 

Gebruik verschillende materialen, molgoten, terrassen etc. zie advies Job. 

Het advies van Job Haug wordt als bijlage toegevoegd aan het advies van de klankborgroep 
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