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Betreft: Rolstoeltoegankelijkheid brug over Waaiersluis bij Gouda 
 

Geachte heer Schoenmaker, 

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) is een onafhankelijke adviesraad van 

ervaringsdeskundigen uit Gouda. De GAB is o.a. voortgekomen uit het Regionaal Patiënten en 

Consumentenplatform Midden Holland. De GAB geeft de gemeente Gouda en organisaties die 

werkzaam zijn in de gemeente Gouda gevraagd en ongevraagd advies over hun beleid. Op deze 

manier streeft de adviesraad naar volwaardig burgerschap en gelijke kansen en mogelijkheden voor 

mensen met een beperking. Het door Nederland in 2016 geratificeerde VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap dient ons daarbij als leidraad. In zake het realiseren van een 

rolstoeltoegankelijke brug over de  Waaiersluis bij Gouda werken wij samen met Werkgroep Gouda 

Krimpenerwaard. 

Op 6 april 2005, tijdens de opening van gemaal de Waaiersluis bij Gouda, deed staatssecretaris 

Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus de toezegging dat de brug over de Waaiersluis weer 

toegankelijk zou worden voor wandelaars en andere bezoekers. Dit na een korte onderbreking van 

de toegankelijkheid sinds de aanleg van de sluis in 1860.  

Bij uitvoering van deze toezegging is de oorspronkelijk aanvraag aan Rijkswaterstaat van 2001, om de 

brug toegankelijk te maken voor mensen met een rolstoel/scootmobiel, rollator of kinderwagen, 

echter niet gehonoreerd. In een brief van 16 december 2005 gericht aan het Regionaal Patiënten en 

Consumentenplatform Midden Holland (zie bijlage) erkende de staatssecretaris dit en deed daarbij 

de toezegging bij toekomstige ontwikkelingen rondom de Hollandsche IJssel en Waaiersluis dit als 

serieus punt mee te nemen.  

Daar op dit moment de renovatie van de Waaiersluis wordt voorbereid door de beheerder van de 

sluis, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, herinneren wij u aan deze toezegging. Met de 

nabijheid van seniorenwoningencomplex; de Zuidrandflat aan De la Reylaan en verpleeghuis De 

Hanepraij aan de Fluwelensingel en veel oudere omwonenden die graag het rondje over de 

Waaiersluis en Haastrechtsebrug willen blijven wandelen, wat zelfs een naam heeft in Gouda; 'Sluisje 

lopen', rekenen wij er op dat u een rolstoeltoegankelijke oversteek van de Waaiersluis helpt mogelijk 

te maken vanuit de toezichthoudende rol die de gemeente Gouda heeft wat betreft toegankelijkheid 



voor mensen met een beperking op haar grondgebied. Hiermee geeft u tevens uitvoering aan artikel 

9 inzake toegankelijkheid van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,  

Namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking, 

 

M. van Lookeren  
Voorzitter 
 
 
 
 

Bijlage:  Brief Rijkswaterstaat van 16 december 2005 betreffende de toegankelijkheid van de 

Waaiersluis 

 
 
 
 
Kopie aan: 
-  Rijkswaterstaat regiovestiging West Nederland Zuid 
-  College van dijkgraaf en hoogheemraden en leden van het Algemeen Bestuur 

van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 
 


