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Advies van de Goudse Adviesraad voor mensen met een 

beperking  

over de Mobiliteitsvisie Gemeente Gouda 

 

 

Inleiding 

De Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking is door de gemeente Gouda 

gevraagd advies uit te brengen over het concept Mobiliteitsvisie. 

Hieronder geeft zij haar reactie per pagina weer. 

 

 

Mobiliteitsvisie Gouda 

 

Inleiding 

pag. 6 

De Adviesraad adviseert voor de uitwerking van ‘essentiële onderdelen van beleid’ uit de 

landelijke nota mobiliteit een omlijnd tijdspad/tijdsplan in te voeren voor 2005 – 2012. 

Op deze manier wordt het beleid controleerbaar, kan er terugkoppeling plaatsvinden, en 

kan de gemeente aangesproken worden op haar beleid.  

 

pag. 7 

Bij de opsomming van uitgangspunten, met name m.b.t. het 3e  genoemde uitgangpunt 

van de Nota Mobiliteit, mist de Adviesraad het uitgangspunt van integrale 

toegankelijkheid. T.a.v. 7e uitgangspunt adviseert de Adviesraad in elke wijk een 

toegankelijke bus te laten rijden, en toegankelijke haltes aan te leggen bij zorgcentra, 

winkelcentra, ziekenhuis en OV-knooppunten.  

 

pag. 9 

In het schema over vervoerswijzen mist de Adviesraad het Collectief Vraagafhankelijk 

Vervoer (de GroeneHartHopper) als aparte vervoerwijze. De Adviesraad adviseert het 

CVV apart te benoemen, omdat dit een alternatieve of aanvullende vervoerwijze is op het 

Openbaar Vervoer, en het ook de bekendheid van het CVV ten goede komt.  

 

pag. 11 

In de opsomming van bestaande knelpunten mist de Adviesraad de ontoegankelijkheid 

van het openbaar vervoer! Terwijl dit op dit moment op de politieke agenda staat! In de 

brief aan de Tweede Kamer van oktober jl. heeft de minister van Verkeer en Waterstaat 

gesteld dat het stads- en streekvervoer in 2010 zoveel mogelijk toegankelijk moet zijn 

voor mensen met een functiebeperking. De provincie Zuid-Holland heeft onlangs een 

actieplan opgesteld om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, samen met 

gemeenten en andere partijen, te verbeteren.  
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bereikbaarheid per openbaar vervoer 

M.b.t. de 1e alinea benadrukt de Adviesraad dat de overstapfaciliteiten op het station 

Gouda niet alleen onvoldoende aantrekkelijk zijn, maar ook onvoldoende toegankelijk 

zijn. De Adviesraad adviseert de gemeente de komende jaren, met ondersteuning van de 

provincie Zuid Holland, beleid te ontwikkelen voor toegankelijkheid van de halte-

infrastructuur en verbetering van de reisinformatie voor slechtzienden. 

 

 

bereikbaarheid voor langzaam verkeer 

Het fietsnetwerk dient ook toegankelijk te zijn voor gebruikers van een scootmobiel of 

elektrische rolstoel. De paden dienen voldoende breed te zijn, en goed begaanbaar. 

 

pag. 12 

In de algemene doelstelling verkeer en vervoer dient ook de voorwaarde van 

toegankelijkheid genoemd te worden. 

 

pag. 13 

verleiden tot verantwoord mobiliteitsgedrag 

De Adviesraad benadrukt dat mensen met een beperking meestal geen keuze hebben 

voor een bepaald mobiliteitsgedrag, of voor aangeboden alternatieven door de gemeente. 

Indien dit betekent dat zij geen gebruik kunnen maken van goedkope 

vervoersalternatieven van de gemeente, dienen zij hiervoor op een of andere manier 

gecompenseerd te worden.  

 

variatie in verkeer en vervoer 

T.a.v. punt 2 merkt de Adviesraad op dat hoogwaardig (toegankelijk) openbaar vervoer 

ook drager moet zijn voor de lokale bereikbaarheid. Mensen met beperkingen kunnen 

zich immers meestal niet verplaatsen per fiets. 

 

De informatievoorziening dient ook bruikbaar te zijn voor mensen met een visuele 

beperking.  

 

pag. 14 

Waarom wordt hier geen melding gemaakt van de parkeerbeleidsnota ? 

 

pag. 15 

3.4 

De Adviesraad vraagt bijzondere aandacht voor de gehandicapte voetganger als 

kwetsbare verkeersdeelnemer. zonder meerkosten is toch vanzelfsprekend? (ergens 

stond hier “zonder meerkosten” in een bepaalde context, ik heb de tekst nu niet voor mij 

liggen. Ik bel je woensdag nog wel even 

 

Pag. 17 

Stallingsvoorzieningen 

In het fietsenstallingbeleid dient rekening gehouden te worden met de stalling van fietsen 

met een hulpmotor. Deze worden veel gebruikt door ouderen en mensen met een 

beperking, en zijn breder dan gewone fietsen. 

 

Fietspromotie 

De scootmobiel is een veel voorkomend vervoermiddel van ouderen en mensen met een 

beperking, en wordt gebruikt als vervanging voor de fiets. Ouderen kunnen echter niet 

altijd goed omgaan met de scootmobiel, waardoor zij vaker de auto of het CVV gebruiken 

dan nodig is. Door middel van rijvaardigheidstrainingen voor de scootmobiel kan het 

(veilige) gebruik van de scootmobiel toenemen. Daarom adviseert de Adviesraad ook 

trainingen te geven aan scootmobielgebruikers. 
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Pag. 18 

RijnGouweLijn 

De Adviesraad mist een tijdsplanning voor de plannen over de RijnGouweLijn.   

Wanneer is een en ander klaar? 

Het is belangrijk dat de fietspaden in de Spoortunnel behouden blijven.  

 

Pag. 19, bovenaan 

Een Mijstunnel en een Burgemeester van Hofwegensingel zijn noodzakelijk (zie pag. 18). 

Waarom zijn de kosten hiervan dan niet meegenomen in de kostenraming van de 

doortrekking van de RijnGouweLijn? 

Waarom is een inpassingstudie en kostenraming nog niet gedaan, als de wens voor een 

doortrekking van de RijnGouweLijn er zo duidelijk is? Nu zijn de plannen minder 

geloofwaardig.  

 

Station Gouweknoop 

Ook hier mist de Adviesraad een tijdspanne. 

 

Pag. 20 

De busbaan op de Plesmanrotonde is mislukt. Hoe kan dit in de toekomst voorkomen 

worden? 

 

Gefaseerde verbetering toegankelijkheid bushaltes 

Wordt hier ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bedoeld? Want als 

dat zo is, moeten er nog heel veel haltes aangepast worden. Er zijn nu nauwelijks haltes 

perfect toegankelijk. Als een van de instrumenten om het openbaar vervoer in de regio 

toegankelijker en sociaal veiliger te maken, heeft de Provincie Zuid Holland het Normblad 

toegankelijkheid en sociale veiligheid bushaltes opgesteld. Waarom wordt dit normblad 

niet genoemd in de mobiliteitsvisie?  

Met behulp van subsidies van de provincie wordt de gemeente in staat gesteld de haltes 

aan te passen. Dit dient gestructureerd te gebeuren. Er dienen prioriteiten gesteld te 

worden, keuzes gemaakt te worden welke haltes als eerste aangepast worden. De 

Adviesraad wil hier graag over adviseren. 

 

Stimulering busvervoer 

Wanneer vindt de evaluatie plaats? 

 

Buurtbus Reeuwijk 

De Adviesraad is verbaasd dat de gemeente een bijdrage levert aan de buurtbus van 

Reeuwijk, als er een regionaal CVV systeem bestaat. Wat is de reden hiervoor?  Komt 

deze bijdrage ten laste van het Wvg-budget?  

 

Pag. 21 

Laatste alinea 

De Adviesraad stelt voor m.b.t. het bevoorradingsverkeer gebruik te maken van 

overlaadcentra, zodat de binnenstad ontlast wordt van het zware vrachtverkeer. 

 

Hoe is de gemeente van plan te voorkomen dat de nood- en hulpdiensten niet meer aan 

de normen voor de aanrijdtijden kunnen voldoen? 

 

Pag. 22 

Laatste alinea 

Indien ‘autoloos’ wonen betekent dat er ook geen gehandicaptenparkeerplaats kan 

worden aangelegd, dient dit duidelijk te worden gecommuniceerd naar potentiële 

gehandicapte bewoners van deze woningen. Dit geldt eens te meer als het 

levensloopbestendige woningen zijn. 
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Pag. 23 

Voorlichting 

Zoals eerder aangegeven adviseert de Adviesraad ook rijvaardigheidscursussen te geven 

voor mensen met een beperking, zoals een scootmobielcursus, mobiliteitscursus, omgaan 

met de rollator. 

 

Pag. 24 

Voldoen aan wettelijke normen 

Is dit Actieplan verkeer en milieu al opgesteld? Wanneer zijn de ruimtelijke 

ontwikkelingen getoetst aan de normen voor luchtkwaliteit? 

 

Autoverkeerstructuur 

Waardoor wordt de relatieve afname van het autoverkeer veroorzaakt? Is deze tijdelijk of 

permanent? 

 

Pag. 25 

M.b.t. de genoemde maatregelen: 

Hoe wordt de bereikbaarheid gegarandeerd van de Huisartsenpost en het Ziekenhuis? 

De aansluiting Goverwellesingel/Burgemeester van Reenensingel wordt niet genoemd. 

 

De Adviesraad merkt in het algemeen op dat heel veel van de voorgestelde maatregelen 

afhankelijk zijn van de doortrekking van de RijnGouweLijn. Aangezien hier eerst nog 

nader onderzoek naar gedaan moet worden, o.a. op haalbaarheid, is het erg moeilijk om 

nu goed inzicht te verkrijgen in alle structuren. 

 

Pag. 28 

T.a.v. de herinrichting van de Graaf Florisweg benadrukt de Adviesraad het belang van 

een goede bereikbaarheid van de HAP en het GHZ. 

 

Pag. 37 

Bevoorradingsverkeer 

Zoals eerder opgemerkt adviseert de Adviesraad ook na te gaan wat de mogelijkheden 

zijn voor herbeladingspunten net buiten de (binnen)stad naar kleinere voertuigen. 

Vrachtladingen  van grote combinaties kunnen dan net buiten de stad overgeladen 

worden in kleine combinaties, die beter de binnenstad in kunnen komen. 

 

Pag. 39 

De Adviesraad vindt de actiepunten onvoldoende concreet om echt actiepunten genoemd 

te worden. Het zijn voor een groot deel beleidsvoornemens en doelstellingen, die 

overigens erg vaag zijn. T.a.v. van het realiseren van de toegankelijkheid voor alle 

doelgroepen bijvoorbeeld, wordt niet genoemd om welke doelgroepen het precies gaat.  

Ook mist de Adviesraad een tijdsplanning voor de ‘actiepunten’.  

 

Pag. 40 

Volgens de Adviesraad dient als e) toegevoegd te worden: Aansluiting 

Goverwellesingel/Burgemeester van Reenensingel. 

 

Pag. 43 

De Adviesraad mist in essentiële onderdelen van beleid aandacht voor toegankelijkheid in 

het algemeen, en m.b.t. tot openbaar vervoer in het bijzonder. In de brief aan de 

Tweede Kamer van oktober j.l. heeft de minister van Verkeer en Waterstaat gesteld dat 

het stads- en streekvervoer in 2010 zoveel mogelijk toegankelijk moet zijn voor mensen 

met een functiebeperking, In de landelijke nota Mobiliteit heeft men het alleen over de 

toegankelijkheid van het collectief vervoer! 
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Bijlage rapport bij mobiliteitsvisie Gouda 

 

6.1. Conclusies 

De Adviesraad is het er mee eens dat de groei van het autoverkeer beperkt moet 

worden, maar vraagt in het beleid rekening te houden met het feit dat mensen met een 

beperking vaak aangewezen zijn op vervoer per auto en dicht bij hun bestemming 

moeten kunnen parkeren. 

 

6.2 Aanbevelingen 

De Adviesraad is van mening dat eerst de resultaten bekend moeten zijn van de 

inpassingstudie en kostenraming van het doortrekken van de RijnGouweLijn en het 

onderzoek naar verbindingen over de Gouwe, voordat de maatregelen voor de eerste 

fase uitgewerkt kunnen worden. 

 

1) overlaadpunten? aanvoerparkeerplaatsen buiten stadsgebied P+R? 

pendelbussen naar de stad? Autoverkeer verminderen naar de binnenstad door 

buiten de stad P+R parkeerplaatsen te maken en gratis pendelbussen naar de 

binnenstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAB, November 2005 


