RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
19R.00459

Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

28 mei 2019

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Wethouder Bolderdijk

: Beheer Openbare Ruimte

Contactpersoon :

J.E. Rateland

Tel.nr.

:

8342

E-mailadres

:

rateland.j@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Birgitte van Hoesel van de Fractie van D66 Woerden
over Ongewenste hindernissen in de openbare ruimte

Beantwoording van de vragen:
In Woerden doet iedereen mee. Vanuit dit principe handelen we en nemen we binnen Woerden besluiten.
Zo wordt bij de aanleg van de openbare ruimte rekening gehouden met inwoners die gebruik maken van
bijvoorbeeld een rolstoel of rollator, door bij gebruikelijke oversteekplaatsen verlaagde stoepranden neer te
leggen. Zo worden obstakels voor hen weggenomen en vergroten we de onafhankelijkheid van alle
inwoners.
Nu bereiken ons steeds vaker signalen dat de vrije doorgang in de openbare ruimte regelmatig geblokkeerd
wordt en er zelfs nieuwe obstakels ontstaan. Een veel gehoorde klacht is dat auto’s geparkeerd worden op
de plaats van een verlaagde stoeprand. Ook midden op het trottoir gestalde fietsen, reclamerekken en
kaartenstandaards worden als hinderlijk ervaren op diverse locaties zoals het station, supermarkten en
winkels.
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college.

1. Bent u op de hoogte dat inwoners regelmatig parkeren op de plaats van verlaagde

stoepranden?
Beantwoording: Wij zijn op de hoogte dat er met enige regelmaat door onze inwoners op de plaats van de
verlaagde stoepranden wordt geparkeerd. Dit betreuren wij en zetten daarom effectief in op voorlichting en
handhaving op deze plaatsen.

2. Is bij u bekend dat looproutes regelmatig worden geblokkeerd door fietsen, reclamerekken en

kaartenstandaards?
Beantwoording: Wij zijn op de hoogte dat er met regelmaat door ondernemers op de plaats van de trottoirs
uitstallingen worden geplaatst. Dit betreuren wij en zetten daarom effectief in op voorlichting dmv.
persoonlijke gesprekken, een oproep via de ondernemersverenigingen en het actief handhaving op deze
plaatsen.

3. Deelt u onze mening dat dit gedrag ongewenst is en afbreuk doet aan ons basisprincipe
“Iedereen doet mee”?
Beantwoording: Wij delen uw mening.

4. Welke mogelijkheden ziet u om deze situatie te veranderen?

Beantwoording: Naast het blijven inzetten op de al lopende acties van voorlichting, persoonlijk aanspreken
en (eventueel extra) handhaven zijn wij voornemens om een bewustwordingscampagne (via media en
fysiek in de openbare ruimte) op te starten om de gevolgen van dit ongewenste gedrag te tonen. De
campagne gaat in het najaar van 2019 van start.
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5. Bent u van mening dat er voldoende alternatieven zijn voor inwoners om hun vervoersmiddel

(auto en fiets) op plaatsen te parkeren/stallen zodat deze geen belemmering vormt voor een
goede doorgang?
Beantwoording: Wij zijn van mening dat er in de meeste gevallen in de nabijheid voldoende mogelijkheden
zijn om een fiets of auto te parkeren, zonder hierbij de goede doorgang van andere te belemmeren. In veel
gevallen betekent dit nog geen minuut verder lopen. Op de plaatsen waar de mogelijkheden beperkt zijn
wordt onderzocht welke mogelijkheden/maatoplossingen geboden kunnen worden.

6. Hoe kunt u de door u onder 4 genoemde mogelijkheden inzetten om te voorkomen dat een vrije

doorgang van rolstoelgebruikers, inwoners met een rollator of met een kinderwagen belemmerd
wordt?
Beantwoording: Door in te zetten op de onder 4 genoemde maatregelen beogen wij de hindernissen die
door onze (soms kwetsbare) inwoners worden ervaren weg te nemen. In onze gemeente willen we een
ieder faciliteren om zich op een eigen wijze voort te bewegen of te verplaatsen. Helaas staat niet iedereen
er bij stil dat hun gedrag of nalatigheid hinderlijk kan zijn voor een andere persoon. Door goede en
effectieve voorlichting beogen we de bewustwording te vergroten.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.005743.
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From:
Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent:
donderdag 14 maart 2019 21:11:10
To:
Vliegenthart, Onno
Cc:
Stadhuis
Subject:
Schriftelijke vragen art. 42 - ongewenste hindernissen in openbare ruimte
Attachments: artikel 42 vragen - ongewenste hindernissen in openbare ruimte.pdf

Aan het college
CC raad en domeincontrollers
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen van D66 inzake ongewenste hindernissen in de openbare ruimte. Conform het RvO dient het
college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 13 april a.s.).
Met vriendelijke groet,
Onno Vliegenthart | raadsadviseur | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

