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Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Geacht college van burgemeester en wethouders,
Hierbij ontvangt u ons bezwaar op het ontwerp bestemmingsplan De Kwinkelier, 2e herziening.
We maken bezwaar tegen dit bestemmingsplan om een aantal redenen. Deze lichten wij toe in deze
brief.
Gemeente De Bilt wil grip krijgen op de uitgaven in het sociaal domein door vanuit een aantal
uitgangspunten sturing te geven aan de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In ‘De Biltse Aanpak’ staat hoe de gemeente wil dat
het werkt, ofwel wat er veranderd of versterkt moet worden. Hiervoor worden een aantal leidende
principes opgenomen die inhoudelijke sturing geven en uitgangspunten geformuleerd die vooral
bedoeld zijn om meer grip te krijgen op de uitgaven. Het eerste leidende principe is De Biltse
samenleving is inclusief. Iedereen doet volwaardig en naar vermogen mee in De Biltse samenleving.
Het maakt niet uit hoe oud of hoe jong je bent, welke culturele achtergrond, gender, inkomen,
talenten en beperkingen je hebt. We missen dit principe in de uitwerking van het bestemmingsplan.
In de tekst is niks terug te vinden over Inclusie en in de verbeelding zijn alleen maar gezonde mensen
te zien.
In eerdere fases van de ontwikkeling van De Kwinkelier hebben we als werkgroep al verschillende
adviezen gegeven. Zo hebben we aangegeven dat er een lift ontbreekt aan de kant van de
Sperwerlaan voor voetgangers vanaf straatniveau. Er wonen veel ouderen aan deze kant in de wijk.
De hellingbaan is voor hen lastig, ook voor mensen met een beperking is deze hellingbaan niet
wenselijk. Omlopen naar één van de andere, wel toegankelijke ingangen van het winkelcentrum is te
ver en vergt een te grote krachtsinspanning. Ook in deze 2e herziening is er geen lift aan de
Sperwerlaan opgenomen. Waarom is een lift vanaf straatniveau niet opgenomen in het plan? Dan is
het winkelcentrum voor iedereen een stuk toegankelijker.
De ingang vanaf het Uilenpad is onduidelijk wat betreft de toegankelijkheid. Deze ingang dient ook
toegankelijk te zijn. Hoe wordt het hoogteverschil daar opgelost?
We hebben meerdere keren aangegeven dat een toegankelijk toilet voor iedereen belangrijk is. We
zijn dan ook heel blij dat er in de parkeergarage een toegankelijk toilet is, maar deze is moeilijk te
vinden (er staan geen verwijzingen naar dit toilet) en het is vaak dicht.
Ook zijn we blij met de lift bij de LIDL, een tapis roulant is voor rolstoelers, rollatorgebruikers etc. niet
veilig die zijn dus afhankelijk van de lift bij gebruik van de parkeergarage. Via de hellingbaan omhoog
of naar beneden is met een hulpmiddel onverantwoord.
De verhoogde ingangen van een aantal winkels zijn potentiële gevaarpunten bij veel blad of sneeuw.
Alle nieuwe woningen in het plan moeten bereikbaar zijn voor iedereen dus ook voor
rolstoelgebruikers. Dat wil zeggen dat zij van elke woning in elk geval in de woonkamer en bij het
toilet moeten kunnen komen.

1

Een ander punt is of er ook geleidelijnen in De Kwinkelier worden aangelegd. Dit blijkt niet uit de
plannen. Graag meer duidelijkheid daarover.
Wij ontvangen graag een reactie op de door ons aangegeven punten zodat we weten wat er wordt
gedaan om het geheel inclusiever te maken.
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn we altijd bereid e.e.a. toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

Werkgroep Toegankelijkheid,
Wilma Dijkstra
Yvonne Wesselink
Daniëlle Janssen
gemeentedebilttoegankelijk@gmail.com
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