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Betreft: Gehandicaptenparkeerplaatsen Thorbeckelaan en Van Hogendorpplein 

 
 

Geachte heer Terlouw en mevrouw van der Kaaden, 
 
Vorige week heeft mevrouw van der Kaaden ons laten weten dat een van de drie 
gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Thorbeckelaan voor het Midden Holland-Huis wordt 
opgeheven, in verband met de plaatsing van een ondergrondse container. Dit betekent dat er geen 
drie maar twee parkeerplaatsen overblijven voor het Midden Holland-Huis. Daarnaast ligt er een 
gehandicaptenparkeerplaats aan het Van Hogendorpplein voor het restaurant Rose Garden. 
 
We hebben aangegeven dat het gemeentelijk beleid is dat wanneer er ergens een 
gehandicaptenparkeerplaats wordt opgeheven, ergens anders een geplaatst wordt. 
 
U heeft dit bevestigd, maar uitgelegd dat het op dit kleine stukje niet mogelijk is om de parkeerplaats 
te vervangen. 
Bovendien gaf u aan dat het Midden Holland-Huis heeft opgemerkt dat er meestal hooguit twee van 
de drie parkeerplaatsen gebruikt worden. 
 
Wij willen hier graag schriftelijk op reageren. 
 
Wij hebben de situatie ter plekke bekeken.  
Het klopt inderdaad dat het niet vaak voorkomt dat alle drie de parkeerplaatsen voor het Midden 
Holland-Huis tegelijkertijd bezet zijn. Er zijn wel regelmatig twee parkeerplaatsen in gebruik.  
Wij begrijpen daarom de overweging om geen 3e parkeerplaats terug te brengen, hoewel wij menen 
dat hier wel ruimte voor zou zijn geweest, bijvoorbeeld op de plaats van de verzamelcontainers als 
deze weg gehaald zouden worden, of op de plaats van een van de twee kleine groenpercelen. 
 
Wat wij wel van belang vinden is dat de gehandicaptenparkeerplaatsen die er zijn, voldoen aan de 
normen. Dit is nu niet het geval. In het Midden Holland-Huis is onder meer de GGD gevestigd, met 
een aantal belangrijke instanties voor Goudse inwoners, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, het 
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meldpunt Zorg en Overlast en Veilig Thuis. Deze instanties dienen goed bereikbaar te zijn voor alle 
bezoekers, maar dit is met deze kleine parkeerplaatsen niet het geval. 
 
De parkeerplaatsen aan de Thorbeckelaan zijn te smal, en direct naast de parkeerplaatsen ligt een 
schuine helling, waardoor uitstappen door een rolstoelgebruiker aan de bestuurderskant niet 
mogelijk is. Bovendien creëert dit een gevaarlijke situatie met de doorgaande weg, die er vlak langs 
loopt. De ruimte aan de achterkant van de parkeerplaatsen is te klein, waardoor het niet mogelijk is 
om als rolstoelgebruiker aan de achterkant uit de auto te gaan. 
Dit geldt ook voor de parkeerplaats aan het Van Hogendorpplein. Deze is eveneens te smal en te 
kort. 
 
Daarom adviseren wij de gehandicaptenparkeerplaatsen op dit stuk zodanig aan te passen dat ze 
voldoen aan de richtlijnen van CROW en de ITs1.  
Aangezien de bestrating op de schop gaat in verband met de plaatsing van de ondergrondse 
container, is het een goede gelegenheid om dit aan te pakken.  
Ons inziens bestaat hiervoor aan beide zijden van de parkeerplaatsen voldoende ruimte, zeker nu de 
3e parkeerplaats aan de Thorbeckelaan vervalt. Een andere oplossing is om de parkeerplaatsen 
schuin te plaatsen.  
Ook de gehandicaptenparkeerplaats aan het Van Hogendorpplein kan hierin meegenomen worden. 

 
In afwachting van uw reactie, 

met vriendelijke groet, 

Namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking, 

 

M. van Lookeren  
Voorzitter 
 
 
 

                                                 
1 O.g.v. CROW en de ITs dient een gehandicaptenparkeerplaats minimaal 3,5 m breed en 6 m lang te zijn. 


