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Geacht College, 
 
Met dank voor de toegestuurde adviesaanvraag over de aanleg van de rotonde Goudse 
Houtsingel, willen wij in deze brief kort reageren op het voorlopig ontwerp. 
 
Ons uitgangspunt is dat in alle gevallen mensen met een beperking, - al dan niet met een 
persoonsgebonden hulpmiddel - zoals een rolstoel, scootmobiel of taststok - op een 
zelfstandige en gelijkwaardige wijze van de openbare buitenruimte gebruik moeten 
kunnen maken.  
Het CROW heeft hiervoor een goed bruikbare richtlijn opgesteld, n.l. de Richtlijn integrale 
toegankelijkheid openbare ruimte.  Indien de gemeente deze richtlijn aanhoudt, voldoet de 
rotonde aan de geldende toegankelijkheidsvereisten.  
Wij gaan daarom niet nader in op het voorlopig ontwerp van de rotonde, maar adviseren u 
het voorlopig ontwerp te toetsen aan deze richtlijn.  
 
Hieronder geven wij beknopt enkele belangrijke voorwaarden uit de Richtlijn weer.  

 

Trottoir 

Volgens de Richtlijn dient de vrije breedte van trottoirs in een woongebied 1,5 meter te 
zijn. Bij plaatselijke versmallingen mag deze over een lengte van maximaal 1,2 meter, 1,2 
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meter zijn. Ook bij versmalling van het trottoir ten gunste van parkeervakken moet dit een 
punt van aandacht zijn.  
 
Bij plaatsing van obstakels op het trottoir, zoals paaltjes, bomen, containers, fietsen, 
fietsklemmen/beugels en lichtmasten, dient er minimaal 1,2 meter vrije breedte te zijn. 
 
Bij het plaatsen van hekjes op het trottoir om fietsers af te remmen dient erop gelet te 
worden dat voor voetgangers die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel of rollator 
de doorgang hierdoor niet belemmerd wordt. 
 
Aansluiting rijbaan met trottoir 

Trottoirbanden dienen te voldoen aan de norm van een helling van 1:10. Het is  belangrijk 
dat de aansluiting van de rijbaan op de trottoirband voldoende vlak is en dat er geen open 
molgoten of andere afwateringsgoten gesitueerd zijn.  
 
De schuinte van het trottoir in verband met de afwatering mag niet meer zijn dan 2 a 3 
procent. 
 
Visueel gehandicapten 

− De gemeente dient er op te letten dat men veilig kan oversteken; Verduidelijking 
oversteekplaatsen.  

− In/uitritten van zijstraten en garages en (verhoogde) kruispunten voldoende 
herkenbaar maken door het aanbrengen van met de voet voelbaar materiaalverschil of 
paaltjes op de hoeken (min. 70 cm hoog en opvallend). 

− De overgang tussen trottoir, fietspad en rijbaan dient met kleurcontrast en voelbaar 
hoogteverschil of materiaalverschil herkenbaar te zijn.  

 
Oversteekplaatsen 

− Op- en afritten op de verkeerseilanden om het hoogteverschil te overbruggen. 
− Verkeerseilanden dienen groot genoeg te zijn om er met een scootmobiel op te staan. 
− Het voetgangersverkeerslicht dient bruikbaar te zijn voor mensen met een visuele 

handicap en rolstoelgebruikers. 
− Trottoirbanden zijn verlaagd. 
 
Begaanbaarheid rijbaan 

− Bij voorkeur geen verkeersdrempels of bromfietsdrempels maar andere 
snelheidsremmende maatregelen, zoals bijv. wegversmallingen.  

− Indien verkeersdrempels toch noodzakelijk zijn, dienen dit altijd sinusvormige 
drempels te zijn (CROW). 

− Bestaande drempels die vervlakt zijn dienen niet opgehoogd te worden maar 
vervangen te worden door sinusdrempels.   

− Bij voorkeur asfalt i.p.v. klinkers. 
 
 
Parkeerplaatsen 

− Bij creatie van parkeerplaatsen nagaan of er een gehandicaptenparkeerplaats 
aangelegd kan worden in de nabijheid van de buurtwinkels. Deze parkeerplaats dient 
te voldoen aan de vereiste afmetingen (CROW). 
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Indien uit de toetsing blijkt dat niet aan alle of niet volledig aan de voorwaarden uit de 
Richtlijn van CROW voldaan kan worden, willen wij daar graag van op de hoogte gesteld 
worden, en zo nodig met de gemeente bekijken of er alternatieven mogelijk zijn.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Namens de Goudse adviesraad voor mensen met een beperking, 
Mw. drs. C.M. Weller-Steijn 
 


