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Gemeente Gouda 
Afdeling ruimtelijk beleid en advies 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

Gouda, 27 november 2017. 

Betreft: zienswijze concept winkelvisie 

Geacht college, 

Met interesse heeft de GAB de concept winkelvisie gelezen. We zien een doordacht geheel, waarbij 

Gouda open staat voor vernieuwing en alert is op kansen. Een gevarieerd aanbod van zowel kleine 

winkels als ook grote winkelketens is een pré voor de stad Gouda en haar inwoners. Echter, al lezend 

in deze nota valt ons op dat nergens de link wordt gelegd met bereikbaarheid, toegankelijkheid en 

bruikbaarheid van winkels voor mensen met een beperking, en de implementatie van het 

bijbehorende VN-verdrag1 in de ambitie en de visie volledig ontbreekt.  

Met het college is afgesproken dat bij de beleidsvorming de belangen/de positie van mensen met 

een beperking altijd integraal meegenomen zou worden. We vinden het teleurstellend dat dit ten 

aanzien van de winkelvisie niet is gebeurd. Het is de taak van de gemeente de rechten van de 

mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. Op welke wijze 

expliciete aandacht voor deze groep nodig is, zetten wij hieronder uiteen. 

Wij bezien de winkelvisie vanuit het perspectief van mensen met een beperking. Dat varieert van 

moeilijk lopen, rolstoelgebonden, visueel en auditief beperkt tot verstandelijk beperkt. In Gouda 

wonen ruim 7000 inwoners met een dergelijke beperking, dat is 10 procent van het inwoneraantal 

van Gouda. De GAB is vanuit hun ervaringsdeskundigheid al vele jaren actief om de belangen van 

deze inwoners bij zowel de gemeente als ook bij de politiek en ondernemers onder de aandacht te 

brengen en mee te denken in vormgeving van inclusief beleid en in de uitvoering daarvan. 

Uw uitgewerkte visie biedt wel degelijk aanknopingspunten: De klant centraal, behoud van buurt- en 

wijkcentra, gezonde toekomst voor de binnenstad en compacte aaneengesloten winkelgebieden 

spreken ons enorm aan. Het sociale en praktische belang voor mensen met een beperking om ook 

dichtbij huis de dagelijkse boodschappen te kunnen doen is een benoemde meerwaarde.  

 

Onze ervaringen 

We nemen u mee in onze eigen ervaringen over het winkelen in Gouda. Wat betreft het huidige 

winkelaanbod, kan men stellen dat de winkels die met name buiten het centrum zijn redelijk 

bereikbaar zijn. In de verschillende winkelcentra zoals in Goverwelle en Bloemendaal zijn de winkels 

redelijk toegankelijk. Hier kunnen mensen met een scootmobiel en in een rolstoel zelfstandig hun 

boodschappen doen, en zijn er voor mensen met een visuele handicap geleidelijnen.  

                                                           
1 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in Nederland 
geratificeerd. 
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Onze grootste zorg is het winkelen in de binnenstad. We beseffen terdege dat Gouda een historische 

binnenstad heeft met vaak smalle straten en oude winkelpanden. Echter, winkelen in de binnenstad 

is topsport voor mensen met een beperking. De huidige straten in de binnenstad kenmerken zich nu 

vaak door vele obstakels zoals verkeersborden, veel fietsenrekken, parkeerpaaltjes, plantenbakken et 

cetera. Ook is de bestrating op veel plaatsen ongelijk, loopt schuin en heeft veel hobbels en kuilen. 

Kortom, wie een rolstoel of scootmobiel gebruikt of blind of slechtziend is, ervaart veel hindernissen. 

Verder zijn verschillende winkels moeilijk of nauwelijks toegankelijk wanneer men rolstoelgebruiker 

is. Dit blijkt uit het onderzoek dat de GAB in 2012 heeft verricht naar de toegankelijkheid van 83 

winkels in de binnenstad2. Bij nieuwe winkels wordt door de gemeente niet toegezien op 

toegankelijkheid, hetgeen vanaf 1 januari 2017 verplicht is.  Ook merken we de laatste jaren een 

afname van gehandicaptenparkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Daarnaast voldoen veel 

van deze plaatsen nog steeds niet aan de vereiste afmetingen van de CROW norm. Uitstappen aan de 

gracht is bijvoorbeeld erg lastig en gevaarlijk. 

En last but not least,  er zijn onvoldoende rolstoeltoegankelijke toiletten beschikbaar. Er zijn slechts 

enkele locaties onder de winkeliers en de horeca waar een rolstoeltoegankelijk toilet aanwezig is. 

 

Recente ontwikkelingen 

De GAB was recentelijk flink ontstemd over een artikel in het AD Groene Hart van oktober 2017, 

waarin het voornemen bekend werd gemaakt dat winkeliers meer waar voor hun onderneming 

mogen uitstallen. Dit betekent nog meer obstakels in de vaak smalle winkelstraten van Gouda. Er zijn 

weliswaar nieuwe regels opgesteld voor het uitstallingenbeleid, maar daarbij is het wel belangrijk dat 

deze regels gehandhaafd worden. 

Ook is vorig jaar het nieuwe terrassenbeleid van kracht gegaan. Dit terrassenbeleid heeft de 

toegankelijkheid van de terrassen niet verbeterd, integendeel, de horeca zet hun terrassen dermate 

vol dat rolstoelgebruikers vaak alleen aan de buitenkant kunnen zitten, en soms helemaal nergens 

kunnen zitten of hun weg kunnen vinden door de smalle paden, dit geldt ook voor blinden en 

slechtzienden. Soms worden rolstoelgebruikers zelfs geweigerd door restauranteigenaren vanwege 

de beperkte ruimte. De gemeente dient erop toe te zien dat de horeca hun terrassen niet overvol 

zetten en de toegankelijkheid gewaarborgd wordt. 

 

Ons advies 

Zorg ervoor dat de stad en de winkels, zowel de bestaande winkels als de nog te ontwikkelen winkels 

en winkelcentra, bereikbaar en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, zodat ook zij hun 

dagelijkse boodschappen kunnen doen, kunnen winkelen in de binnenstad, of naar een speciaalzaak 

kunnen gaan. De belangrijkste voorwaarden hierbij zijn: 

• Voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen binnen 50 m van de winkellocatie of het 

winkelcentrum, die voldoen aan de vereiste afmetingen. 

• Geen obstakels op de openbare weg en trottoirs3.  

• Toegankelijke en bruikbare winkels en horeca volgens de richtlijnen die daarvoor bestaan4.  

                                                           
2 Rapportage toegankelijkheidsonderzoek winkels in de binnenstad van Gouda. GAB. 2012. 
3 Zie de Richtlijn Voetpaden voor iedereen. BAT. 2017. 
4 Zie de Richtlijn Iedereen is welkom! BAT. 2007. 
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• Bewustwording creëren onder winkeliers, horeca en ondernemers. 

 

Om duidelijk te maken wat wij bedoelen met bereikbaarheid en toegankelijkheid maken wij het 

hieronder concreet in de volgende adviezen:  

1. Er kunnen komen: 

a. De omgeving is goed toegankelijk (en kent bijvoorbeeld geen overbodige uitstallingen!) 

b. Er liggen geleide lijnen naar winkelcentra en grote supermarkten.  

c. Er is voldoende mogelijkheid te parkeren. 

d. Er zijn voldoende GPP, gehandicaptenparkeerplaatsen. 

e. Fietsenrekken worden geconcentreerd op één bepaalde plek (op de kop van een straat). 

f. Er zijn binnen een winkelgebied voldoende openbare rolstoeltoegankelijke toiletten. 

g. Er is op internet informatie te vinden over de toegankelijkheid van de winkel.  

f.  De website is toegankelijk voor blinden en slechtzienden. 

 

2. Er in kunnen: 

a. De entree is drempelvrij en breed (minimaal 85 cm.). 

b. Plaats een oprit of wegneembare oprijplaat bij een pand met een te hoge opstap. 

c. De gangpaden zijn voldoende breed (minimaal 85 cm.). 

d. De assistentiehond is welkom. 

e. De balie is (gedeeltelijk) verlaagd. 

f. De pin-automaat kan vanuit een rolstoel worden bediend. 

g. Behalve het reguliere toilet is er ook een aangepast toilet. 

h. Het personeel is getraind op het verlenen van de juiste assistentie. 

 

Zeker in het geval een winkel gaat verbouwen of verhuizen, of bij de ontwikkeling van nieuwe 

winkels en supermarkten en winkelvoorzieningen (zoals in Westergouwe) ontstaat een natuurlijk 

moment om de hiervoor genoemde punten onder 2 ten uitvoer te brengen. En dat dit mogelijk is 

bewijzen de grote supermarkten. Omdat hun klanten met grote winkelkarren rondlopen door de 

winkel en naar hun auto willen lopen met diezelfde winkelkar, is de directe omgeving per definitie 

goed toegankelijk.  

We zijn van mening dat de winkelvisie zoals die nu voorligt, onvoldoende aandacht besteed aan de 
belangen en de positie van mensen met een beperking. 
Juist met de nieuwe winkelvisie ligt er een kans om ook op dit terrein uitvoering te geven aan het VN-
verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. 
 
Daarom zien wij uw reactie op onze adviezen met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking, 

 
Michel van Lookeren 
voorzitter 


