
 
 

 

 

Reactie Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) op de concept Ambities van het 

Mobiliteitsplan Gouda d.d. 28 december 2015 

 

 

Gouda, 30 december 2015 

 

Geachte heer Graumans, 

 

Bedankt voor het toesturen van de door u uitgewerkte concept ambities van het nieuwe Mobiliteitsplan 

voor de Gemeente Gouda, versie 28-12-2015. 

 

In vervolg op onze reactie van augustus 2015 en onze inbreng in de 1e bijeenkomst van de 

klankbordgroep in oktober 2015 reageren we op de door u verwoorde concept ambities. 

 

We herkennen de diverse actuele thema’s in de ambities, maar tot onze grote teleurstelling ontbreekt 

een ambitie op het gebied van integrale toegankelijkheid. Juist nú, bij de actuele landelijke politieke 

aandacht in de Tweede Kamer voor het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een 

beperking, is dit hét moment om de ambities te borgen in zo’n belangrijk plan als een meerjarig 

mobiliteitsplan. Ter illustratie hiervan, de woorden ‘beperking’, ‘gehandicapten’ en ‘toegankelijkheid’ 

komen samen welgeteld 1x voor in uw concept. Om precies te zijn bij 3.1 Verkeersveiligheid als 

risicogroep. 

 

U heeft het bij 2.3 over de overgang van participatie naar partnerschap en over eigen kracht en eigen 

verantwoordelijkheid. We hebben onze kritiek samengevat tot 4 punten: 

1. Integrale aandacht voor toegankelijkheid bij thema’s als bereikbaarheid, leefbaarheid en parkeren 

levert een impuls op voor een duurzame samenleving waarin mensen met een beperking op een 

volwaardige wijze deel kunnen nemen aan de Goudse samenleving.  

2. Door het ontbreken van een ambitie op het gebied van integrale toegankelijkheid zijn gewenste 

opbrengsten als integrale aanpak, benutten van vervoersdiensten en profileren als gemeente op 

dit punt niet te realiseren.  

3. U verwart eigen regie met eigen kracht. Bij een goede integrale toegankelijkheid kan iedere 

Goudse burger gelijke keuzes maken. Vanuit deze eigen regierol kunt u iemand met een beperking 

aanspreken op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.  

4. Als we daar nog bij voegen dat een gemeente in een regierol juist kaders kan stellen op het gebied 

van integrale toegankelijkheid, dan vinden we dat een teleurstellende opbrengst van de ambities.  



 

De GAB acht het een gemiste kans voor het gemeentebestuur indien integrale toegankelijkheid van de 
stad Gouda geen plaats krijgt in het mobiliteitsplan. Het is ons inziens de verantwoordelijkheid van het 
gemeentebestuur zorg te dragen voor de veiligheid en toegankelijkheid voor alle inwoners en bezoekers 
van de stad Gouda. Het is derhalve niet meer dan vanzelfsprekend dat integrale toegankelijkheid deel 
uitmaakt van de ambities in het mobiliteitsplan. 
 
Met vriendelijke groet,  
Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 

Michel van Lookeren,  

voorzitter 


