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ADVIES 106 

 

ADVIES VAN DE  
GOUDSE ADVIESRAAD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING  

OVER DE CONCEPTNOTA 
GOUDA FIETST BETER DOOR! 2007 - 2015 

 

 
 
 

1. Inleiding 
 

 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Goudse Adviesraad voor mensen met een 

beperking (GAB) gevraagd om advies uit te brengen over de conceptnota “Gouda fietst beter door! 

2007 - 2015”. 

Deze conceptnota is een vervolg op het in 1999 vastgestelde beleidsplan voor fietsverkeer “Gouda 

fietst door!”. In de conceptnota wordt dus voortgeborduurd op het bestaande fietsbeleid en krijgen 

vooral de directheid van routes, het comfort, het oponthoud en de verkeersveiligheid op het 

onderliggend fietsnetwerk en regionale routes meer aandacht. Daarnaast wordt ingezet op het 

verbeteren van het stallen van fietsen en de voorlichting en gedragsbeïnvloeding op het gebied van 

fietsverkeer.  

 

In haar fietsbeleid dient de gemeente ook rekening te houden met de behoeften en mogelijkheden van 

mensen met een beperking. Veel mensen met een beperking maken gebruik van fietspaden. Te 

denken valt aan gebruikers van aangepaste fietsen, handbikes, fietsen met hulpmotor, bestuurders 

van gehandicaptenvoertuigen, maar ook gebruikers van scootmobielen en elektrische rolstoelen. 

Deze laatste groepen gebruikers mogen ook gebruik maken van fietspaden en doen dit ook veelvuldig 

omdat hun snelheid vaak hoger ligt dan van een voetganger (waardoor ze niet op het trottoir mogen 

rijden), en omdat men bij het gebruik van fietspaden geen hinder heeft van hoogteverschillen. 

Fietspaden moeten dus toegankelijk zijn voor al deze groepen gebruikers.  

 

In dit advies zal de GAB nagaan op welke punten het plan verbeterd kan worden door rekening te 

houden met mensen met een beperking.  

 

 

2. Diversiteitbeleid 
 

De wethouder heeft op 18 september 2006 aan de gemeenteraad met betrekking tot het beleidskader 

kwetsbare groepen/implementatie diversiteitbeleid, gesteld: “Voor de kwetsbare groepen geldt dat het 

college hier een belangrijke taak ziet voor de gemeente. Dit loopt als een rode draad door tal van 

beleidsvoorstellen en uitvoeringsregelingen en bijbehorende budgetten. Kwetsbare groepen moeten 

juist in elke nota aan de orde komen. De uitgangspunten van het diversiteitbeleid worden dus 

meegenomen in de verschillende beleidskaders.”  
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Wij zijn blij met de intentie van de gemeente om ook wat betreft het fietsbeleid rekening te houden met 

kwetsbare burgers. Het voorliggende beleidsplan kan een prima gelegenheid zijn om de daad bij het 

woord te voegen. Daarvoor zou het concept op een aantal punten beslist aangevuld moeten worden. 

Hoe de gemeente dit kan doen wordt hieronder uitgelegd.  

 

 

3. Knelpunten  
 

In de conceptnota wordt een aantal knelpunten genoemd dat door fietsers op dit moment ervaren 

worden. Sommige knelpunten worden ook ervaren door mensen met beperkingen. Daarnaast ervaren 

zij ook specifieke knelpunten.  Hieronder geeft de GAB aan welke problemen gesignaleerd zijn en 

vervolgens wordt aangegeven welke maatregelen door de gemeente genomen zouden moeten 

worden om hierin verbetering te brengen. 

 

Kwaliteit van het fietsnetwerk 

 

▪ In de Fietsbalans scoort de gemeente Gouda slecht op de kwaliteit van het fietswegdek. 

Oneffenheden in het wegdek zoals scheefliggende tegels en scheuren in het asfalt, zijn extra 

hinderlijk voor mensen met beperkingen. Vooral gebruikers van scootmobielen en rolstoelen 

ondervinden veel last en ongemak hiervan. 

 

▪ Ontbrekende fietsinfrastructuur en missende verbindingen: Op een aantal routes ontbreken 

fietspaden. Hierdoor moeten mensen met een beperking op de weg gaan rijden met alle 

gevaren van dien. 

 

▪ Smalle fietspaden en bruggetjes vormen een obstakel voor gebruikers van driewielfietsen, 

gehandicaptenvoertuigen, scootmobielen en rolstoelen. Terwijl dit voor fietsers tot gevolg 

heeft dat men achter elkaar moet rijden, kan dit voor genoemde gebruikers betekenen dat 

men helemaal geen gebruik kan maken van de routes, omdat voor hen een bepaalde breedte 

vereist is.  

 

Verkeersonveiligheid 

 

▪ Ook mensen met beperkingen ondervinden last van bromfietsers op het fietspad. Omdat het 

snelheidsverschil vaak nog groter is dan tussen fietsers en bromfietsers, en door de soms 

beperkte fietspadbreedte, geeft dit mensen met beperkingen een zeer onveilig gevoel. 

 

▪ De genoemde black spots voor de fiets vormen ook voor mensen met beperkingen een 

gevaar, temeer omdat de zittende rolstoel- en scootmobielgebruikers nog slechter zichtbaar 

zijn voor automobilisten. 

 

▪ 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 soms een gevaar op de weg zijn. 

 

Fietsenstallingen 

 

Het fietsparkeergedrag vormt op sommige plaatsen in Gouda een groot probleem voor mensen met 

een beperking.  

▪ Op de Kop van de Kleiweg staan veel losgeparkeerde fietsen waardoor de doorgang wordt 

belemmerd voor o.a. rolstoelgebruikers. Dit geldt ook voor winkelcentrum Bloemendaal waar 

fietsen bij de ingang gestald worden. In de omgeving van de Agnietenstraat worden regelmatig 

fietsen dicht bij de voorziening gestald terwijl er op beperkte loopafstand fietsklemmen vrij zijn. 
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Dit veroorzaakt veel hinder voor blinden en slechtzienden omdat de natuurlijke gidslijn verstoord 

wordt door gestalde of tegen de gevel geplaatste fietsen. 

▪ Verder bestaat op sommige plaatsen een structureel tekort aan stallingmogelijkheden, zoals 

aan de Nieuwe Markt en de Markt. Het gevolg is her en der losgestalde fietsen die een obstakel 

vormen voor gehandicapte voetgangers.  

 

▪ Het stallen van fietsen is een probleem bij woongebouwen met alleen bergruimte in de woning of 

met de fiets slecht bereikbare bergingen.  Ook gebruikers van scootmobielen hebben vaak geen 

ruimte om hun vervoermiddel in of nabij hun woning te stallen. 

 

 

4.    Adviezen 
 

Onderstaande maatregelen leiden in het algemeen niet tot hogere kosten, omdat ze bij nieuwe 

ontwikkelingen/aanleg en herinrichting (grootonderhoud of reconstructie) zonder meerkosten kunnen 

worden meegenomen. Individuele verbeteringen tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden leiden 

wel tot meerkosten. Hiervoor zou dekking kunnen worden gezocht in het ConcernInvesteringsPlan 

(CIP) budget, waarin 100.000 euro per jaar is gereserveerd voor de uitvoering van “Gouda fietst beter 

door” van 2006 t/m 2009.  

 

De GAB onderschrijft de aanbevelingen van de Fietsersbond in de Fietsbalans ten aanzien van de 

kwaliteit van het fietswegdek en bepleit dat het college een voortvarende aanpak in 2007 vaststelt 

voor de slechte score op de kwaliteit van het wegdek.  

 

Kwaliteit van het fietsnetwerk 

 

1) Maak een asfalteringsprogramma voor fietspaden. Klinker- en tegelverhardingen zijn ongeschikt 

voor fietspaden.  

2) Maak meer werk van de constructie en het onderhoud van het wegdek van met name fietspaden. 

Een goed onderhoudsprogramma met programmering en budgetten is de beste aanpak.   

3) Zorg ervoor dat nieuw aan te leggen fietspaden en fietsbruggetjes en nieuwe fietsstroken 

voldoende breed zijn voor diverse gebruikers, en hanteer hiervoor de normen voor toegankelijkheid 

van het CROW.  

4) Markeer de fietspaden duidelijk, zodat ze voor iedereen herkenbaar zijn en de overgang met de 

rijbaan goed zichtbaar is.  

 

Verkeersveiligheid 

 

5) Monitor de in 2000 ingevoerde regel “bromfiets op de rijbaan” door de bromfietsscan van 2001 over 

meerdere jaren te herhalen. Op grond van deze monitoring dient besloten te worden of de wering van 

de bromfiets van het fietspad uitgebreid moet worden.  

6) Verbeter de overgangen van bromfietspad naar rijbaan en omgekeerd. Uit de bromfietsscan van 

2001 blijkt dat deze niet goed vormgegeven en niet duidelijk aangeduid te zijn.  

7) De maatregelen op black spots dienen ook gericht te zijn op mensen met beperkingen. Wanneer de 

oversteek in etappes wordt aangelegd, dient het middeneiland breed genoeg te zijn voor de opstelling 

van scootmobielen, rolstoelen en driewielfietsen.  

8) Geef trainingen/cursussen  aan scootmobielgebruikers. Door middel van rijvaardigheidstrainingen 

voor de scootmobiel kan het (veilige) gebruik van de scootmobiel toenemen.  

 

Fietsenstallingen 

 

9) Breid stallingsmogelijkheden uit op plaatsen waar een capaciteitstekort is. Daarbij dient voorkomen 

te worden dat de stallingvoorziening cq. fietsklemmen de doorgang belemmeren voor 
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rolstoelgebruikers en scootmobielgebruikers, en dient erop gelet te worden dat de natuurlijke 

gidslijnen voor mensen met een visuele beperking vrijgehouden worden. 

10) Voer het in 2005 gestarte onderzoek naar de ontwikkeling van de wegsleepregeling zo snel 

mogelijk uit. In de conceptnota wordt aangegeven dat handhaving van foutief gestalde fietsen niet 

plaats vindt omdat er geen juridisch kader voor is. In de Goudse APV (Algemeen Plaatselijk 

Verordening) zijn geen bepalingen opgenomen waar het handhavingsbeleid op gebaseerd kan 

worden. Door middel van een wegsleepregeling kunnen foutgeparkeerde fietsen verwijderd worden. 

Dit kan in de APV geregeld worden. 

11) Houd in het fietsenstallingbeleid rekening met de stalling van fietsen met een hulpmotor en 

aangepaste fietsen. Deze worden veel gebruikt door ouderen en mensen met een beperking, en zijn 

breder dan gewone fietsen, waardoor de ruimte tussen de stallingplaatsen voldoende breed moet zijn.  

In de conceptnota wordt de Fietsparkeur als kwaliteitskeurmerk voor stallingvoorzieningen 

gehanteerd. In de Fietsparkeur dient ook rekening gehouden te worden met aangepaste fietsen (bijv. 

driewielfietsen) en fietsen met hulpmotor. 

12) Onderzoek de mogelijkheden van collectieve fietsenstallingen. Breng daarin aansluitpunten aan 

voor het opladen van de scootmobielen. Ook is het van belang dat de collectieve ruimte goed 

toegankelijk is voor mensen met een beperking. 

 

13) Neem in de monitoring en evaluatie voor de volgende keer de positie van gebruikers van 

aangepaste fietsen en kwetsbare weggebruikers die gebruik maken van fietspaden, expliciet op. 

 

 

5. Conclusie 
 

De GAB ziet een aantal mogelijkheden om in het fietsbeleid van de gemeente duidelijke winst te 

boeken voor mensen met een beperking, zodat zij op gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan het 

fietsverkeer. Daarvoor zou het plan op een aantal punten aangevuld of aangepast moeten worden. Dit 

kan ons inziens zonder grote meerkosten. In ons advies doen wij daarvoor een aantal concrete 

suggesties m.b.t. de kwaliteit van het fietsnetwerk, de verkeersveiligheid en het stallingbeleid. 

Wij zijn bereid daar desgewenst op uitvoeringsniveau verder over mee te denken en feed back te 

geven.   

 

 

 

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking ziet de reactie op dit 106e advies met 

belangstelling tegemoet. 

 

Namens  

 

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking, 

 

 

 

D. Mos,  

voorzitter 

 

 

 

  

 


