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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer Elias Bom 
van de Fractie van Sterk Woerden 
over toegankelijkheid van de openbare ruimte 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1 

Welke acties heeft u inmiddels ondernomen op enkele aangedragen knelpunten uit het obstakelboek? 

Antwoord 
Langs en op de routes uit het Obstakelboek (zowel route Brediuspark als route Binnenstad) is de 
gemeente Woerden actief om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de openbare ruimte te verbeteren. 
Dit geldt niet alleen voor het plegen van onderhoud en het wegnemen van hindernissen, maar ook voor 
het uitvoeren van reconstructies/herinrichtingen. 

Deze reconstructies/herinrichtingen langs en op de routes zijn: 

Het uitvoeren van groot onderhoud aan het Brediuspark; 
Herinrichting van de Oostsingel, Oostlaan en het Exercitieveld; 
Reconstructie van de Van Helvoortlaan, Kievitstraat en de Meeuwenlaan; 
Herinrichting van de Rijnstraat. 

Voor alle reconstructies/herinrichtingen in de gemeente Woerden geldt in zijn algemeenheid dat de 
BAT-richtlijn (BAT = Bouw Advies Toegankelijkheid) wordt gebruikt als uitgangspunt bij de 
voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering. 

Vraag 2 
Wat zijn de mogelijkheden die het college ziet voor verdere verbetering van de toegankelijkheid van de 
openbare ruimte bij het opknappen van straten en trottoirs? 

Antwoord 
Een openbare ruimte waarin iedereen zich op een goede manier, zonder hindernissen, kan 
voortbewegen is een doel van de coalitie. Het College van Burgemeester en Wethouders blijft daarom 
inzetten op de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Naast het hanteren van de BAT-richtlijn bij 
reconstructies/herinrichtingen wordt deze richtlijn sinds 2013 ook gehanteerd bij het uitvoeren van 
onderhoud. 

In de jaren 2013 en 2014 heeft het College een speciaal budget binnen het onderhoud van de 
openbare ruimte gereserveerd voor het verbeteren van de toegankelijkheid. Hiermee zijn tientallen 
locaties aangepakt. Dit initiatief zal tijdens deze coalitieperiode worden doorgezet, waarmee we een 
grote verbeterslag in de toegankelijkheid kunnen maken. 



Vraag 3 
Heeft de gemeente een eigen klankbord of groep inwoners die met regelmaat zorgen voor input en 
advies over het onderwerp toegankelijkheid in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het uitvoeren van 
tests? 

Antwoord 
De gemeente Woerden werkt samen met diverse (professionele) organisaties om de toegankelijkheid 
van de openbare ruimte te verbeteren, waaronder: 

een nauwe samenwerking en periodiek overleg met de WMO Raad Woerden over diverse zaken 
omtrent de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Belangrijk onderdeel van de WMO is het 
bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig kunnen 
functioneren van mensen met een beperking of een psychische aandoening; 
Overleg met het plaatselijke onderdeel van Mimax (het voormalig Platform Gehandicapten). Deze 
belangenorganisatie geeft zowel gevraagd als ongevraagd input en advies over de toegankelijkheid 
van de openbare ruimte; 
Daarnaast ondersteunen en raadplegen wij het Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT) bij de 
verbetering van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Dit kenniscentrum is steller van 
brochures en publicaties en tevens een vraagbaak voor (overheids-) organisaties en het 
bedrijfsleven. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 14.13523 

De secretaris De burgemeester 

dr. G.W. Goedmakers CMC 



Van: Plukaard, Wendy 
Verzonden: donderdag 14 augustus 2014 18:31 
Aan: raadsleden@woerden.nl 
CC: Stadhuis; IConcernzaken; IBurgemeester en wethouders 
Onderwerp: artikel 40 vragen STERK Woerden inz toegankelijkheid openbare ruimte 
Bijlagen: 140814 artikel 40 vragen sterk woerden inz toegankelijkheid openbare ruimte.pdf 

Aan: de leden van de Raad 
Cc: college 

Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van Elias Bom van STERK Woerden inzake toegankelijkheid openbare ruimte 
(obstakelboek). Conform artikel 40, lid 4 RvO dienen de vragen binnen dertig dagen, voor 14 september 2014 schriftelijk door het 
college beantwoord te worden. 

Met vriendelijke groet, 

Wendy Plukaard 
Algemeen secretaris van de Griffie 
0348 428805 
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STERK¥Woerden 
Woerden, 14 augustus 2014 ^ 

Betreft: artikel 40 vragen toegankelijkheid openbare ruimte (obstakelboek) 

Geacht college, 

De fractie van STERK Woerden heeft samen met de activiteiten en sportvereniging Bredius 
in januari van dit jaar een rolstoeltest uitgevoerd en van haar bevindingen een zogeheten 
obstakelboek gemaakt. Het boek is gemaakt om enerzijds een aantal concrete knelpunten te 
benoemen, maar anderzijds ook de nadruk te leggen op de toegankelijkheid voor de 
mindervaliden. 

Inmiddels is het een halfjaar na het aanbieden van het obstakelboek aan het college en 
heeft de fractie van STERK Woerden nog geen reactie op de verbeterpunten mogen 
ontvangen. 

Omdat de fractie van STERK Woerden toegankelijkheid van de openbare ruimte van groot 
belang vindt heeft zij de volgende vragen: 

1. Welke acties heeft u inmiddels ondernomen op enkele aangedragen knelpunten uit 
het obstakelboek? 

2. Wat zijn de mogelijkheden die het college ziet voor verdere verbetering van de 
toegankelijkheid van de openbare ruimte bij het opknappen van straten en trottoirs? 

3. Heeft de gemeente een eigen klankbord of groep inwoners die met regelmaat zorgen 
voor input en advies over het onderwerp toegankelijkheid in de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld door het uitvoeren van tests? 

Namens de fractie van STERK Woerden, 

Elias Bom 
Fractievoorzitter 


