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ADVIES 108 

 

ADVIES VAN DE  
GOUDSE ADVIESRAAD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING  

OVER HET  
CONCEPT MOBILITEITSPLAN GOUDA 2007 - 2020 

 

 
 
 
 

1. Inleiding 
 

In oktober 2005 heeft de gemeente de Mobiliteitsvisie Gouda gepresenteerd. Verschillende 

adviesraden hebben hierop gereageerd. In november 2005 heeft de Goudse Adviesraad voor mensen 

met een beperking (GAB) schriftelijk advies uitgebracht en aandachts- en verbeterpunten 

aangegeven. Ook is er door de heer Mos een lezing gehouden voor de gemeenteraad waarin de 

standpunten van de GAB zijn verwoord.  

 

Bij de behandeling in de gemeenteraad bleek dat de mobiliteitsvisie niet geheel voldeed aan de 

verwachtingen van de gemeenteraad.  Het college heeft daarom een herziene versie van de 

Mobiliteitsvisie geschreven en presenteert deze als het Mobiliteitsplan Gouda 2007-2020.  

 

Het Mobiliteitsplan is op een aantal punten verbeterd ten opzichte van de Mobiliteitsvisie. Er wordt een 

tijdsplanning gegeven voor de verschillende maatregelen. Daarnaast zijn de inspraakreacties op de 

Mobiliteitsvisie, waaronder het advies van de GAB, op diverse punten overgenomen door het College 

en verwerkt in het Mobiliteitsplan. De GAB is hiermee zeer ingenomen. 

 

Ook nu heeft de gemeente Gouda de GAB gevraagd advies uit te brengen over het concept 

Mobiliteitsplan. In dit advies zullen we nagaan in hoeverre de gemeente in haar mobiliteitsbeleid 

rekening houdt met de behoeften en mogelijkheden van mensen met een beperking, zodat zij op 

gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan het verkeer. 

 

Hieronder geeft de GAB zijn reactie weer. In hoofdstuk 2 zijn de bevindingen en conclusies uitgewerkt. 

De aanbevelingen worden in hoofdstuk 3 beschreven. 
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2. Bevindingen en conclusies 
 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen en de conclusies van de GAB beschreven. De GAB volgt 

daarbij de hoofdstukindeling van het Mobiliteitsplan. Onder bevindingen beschrijft de GAB wat hij in 

het plan leest. De conclusies zijn de gevolgtrekkingen die hij daaruit maakt. 

 

Hoofdstuk 1:  Inleiding 

 

Bevinding: In 1.1. (pagina 5) worden zes aanleidingen genoemd voor het opstellen van het 

mobiliteitsplan: ontbreken van een samenhangend  verkeers- en vervoersbeleidsplan, ontbreken van 

een overkoepelend verkeersbeleidsplan, diverse gemeentelijke ontwikkelingen, ommekeer in 

verkeersbeleid landelijk en provinciaal, de inspanningsverplichting volgens de ‘Planwet Verkeer en 

Vervoer’ en de groeiende verplaatsingsbehoefte. 

Op pagina 6 wordt aangegeven dat het Mobiliteitsplan een overkoepelend plan is, dat beleidskaders 

weergeeft en het uitwerken van deelplannen mogelijk maakt. 

In 1.2 wordt de doelstelling van het plan omschreven. Hierbij wordt o.a. genoemd dat mobiliteit hoort 

bij een moderne samenleving.  

Conclusie: De gemeente wil graag een overkoepelend Mobiliteitsplan. Ons inziens wordt in dit plan 

mobiliteit vooral gezien in het kader van de groei van Gouda als  regionaal centrum. Het lijkt een 

deelplan te zijn. De GAB mist een uitwerking van het begrip mobiliteit: Wat verstaat de gemeente 

onder mobiliteit? Waarom verplaatsen mensen zich? Welke groepen mensen verplaatsen zich? Het 

plan lijkt voornamelijk uit te gaan van zakelijke mobiliteit, maar mist ons inziens een beschrijving van 

mobiliteit ten behoeve van recreatieve en sociale doeleinden. De GAB is van mening dat mobiliteit 

nadrukkelijker aan inwoners moet worden gekoppeld. Mobiliteit gaat over mensen. 

Conclusie: De GAB mist in hoofdstuk 1 een visie van de gemeente op mobiliteit. De GAB is van 

mening dat dit van wezenlijk belang is. Het verwoorden van een visie is functioneel: het is een 

vertrekpunt voor het maken van beleid en kan tevens dienen als ijk- of evaluatiepunt, een visie is een 

kapstok, een referentiekader. Een visie is veel minder aan veranderingen onderhevig dan wet- en 

regelgeving.  

Hier en daar lijkt een deel van een visie te worden verwoord: de gemeente is van mening dat 

‘mobiliteit hoort bij een moderne samenleving’ (pagina 6).  “Bovendien staat op deze wijze  het 

perspectief van de gebruiker centraal...’ (pagina 8). Onduidelijk is hoe de gemeente denkt over 

inwoners en mobiliteit: over gelijkwaardigheid en participatie. Vindt de gemeente dat alle inwoners de 

mogelijkheid hebben (of zouden moeten hebben) om zich te verplaatsen? Vindt de gemeente dat alle 

inwoners de keuze hebben (of zouden moeten hebben) hoe ze zich verplaatsen? In het huidige plan 

lijkt de gemeente er stilzwijgend vanuit te gaan dat alle inwoners zich (kunnen) verplaatsen naar 

keuze. Er lijkt nauwelijks aandacht te zijn voor integrale toegankelijkheid. 

Hoofdstuk 3 heeft als titel Visie, maar hierin wordt ons inziens niet zozeer een visie verwoord, maar de 

maatregelen die de gemeente wil nemen ten aanzien van mobiliteit. 

 

Bevinding: Op pagina 5 wordt aangegeven dat Gouda zich de komende jaren zal ontwikkelen als 

regionaal centrum op de zuidvleugel van de Randstad. Kernwoord hierbij is groei: groei van het aantal 

woningen, het aantal voorzieningen, het aantal inwoners, het aantal bezoekers, het aantal 

verplaatsingen enz. 

Conclusie: In de rest van het plan lijkt vooral aandacht te zijn voor mobiliteit vanuit groei. De GAB is 

echter van mening dat ten aanzien van mobiliteit een tweesporenbeleid gevoerd zou moeten worden: 

uitbreiding en verbetering van de totale infrastructuur als gevolg van deze groei en daarnaast 

verbetering van de toegankelijkheid van de huidige infrastructuur.  

 

Bevinding: Vervolgens beschrijft 1.3 het beleid van hogere overheden en de positionering van het 

mobiliteitsplan. Hierin is aandacht voor de Nota mobiliteit deel IV, regionale netwerkanalyse 

zuidvleugel en het provinciaal verkeer- en vervoerplan 2002-2020. Vervolgens worden genoemd het 

bestuursakkoord, de Ruimtelijke Structuurvisie Gouda, Economische Visie Gouda, 
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Bereikbaarheidsateliers: de Gouweknoop en gemeentelijke plannen op het gebied van verkeer en 

vervoer. 

Conclusie: In 1.3 wordt geen aandacht besteed aan de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), 

die in 2007 in werking is getreden. Deze wet geeft de gemeente een belangrijke rol op de gebieden 

wonen, zorg en welzijn. Wij denken dat mobiliteit ook gezien moet worden binnen de kaders van deze 

wet. Mobiliteit heeft volgens de GAB alles te maken met prestatieveld 5: het bevorderen van de 

deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van 

alle mensen met beperkingen en problemen. 

 

 

Hoofdstuk 2: Ambities en knelpunten 

 

Bevinding: Op pagina 13 wordt genoemd dat Gouda zich wil profileren als regionale centrumstad en 

dat ongewijzigd openbaar vervoer en een onveranderd wegennet leidt tot knelpunten in het verkeer. 

Hier wordt aangegeven dat de ontwikkeling als regionale centrumstad veranderingen in het openbaar 

vervoer en wegennet noodzakelijk maakt. 

Conclusie: Ons inziens is er nu ook sprake van knelpunten in het verkeer, los van de ontwikkeling 

van Gouda als regionale centrumstad. Voor mensen met een beperking is zich verplaatsen geen 

vanzelfsprekendheid. Vaak hebben zij geen keuze over de wijze van verplaatsing. Een algemene 

ambitie zou moeten zijn: een integraal toegankelijke verkeers- en vervoersinfrastructuur. 

 

Bevinding: In 2.2 wordt per vervoerwijze (fiets, openbaar vervoer, voetganger, auto) een ambitie 

geformuleerd.  

Conclusie: Ons inziens dekt deze indeling de lading niet en ziet ze groepen gebruikers over het 

hoofd. Volgens ons is het beter te spreken over de verschillende infrastructuren met hun verschillende 

gebruikers en vervoerwijzen. De fietsinfrastructuur wordt niet alleen gebruikt door fietsers, maar ook 

door  mensen met andere hulpmiddelen (handbikes, scootmobielen, elektrische rolstoelen). Dit geldt 

ook voor voetgangers: de voetgangersinfrastructuur is niet alleen voor voetgangers, maar wordt 

bijvoorbeeld ook gebruikt door mensen in rolstoelen.  

 

Bevinding: In 2.4 pagina 16 wordt gesteld dat voetpaden en voetgangersroutes nogal eens smal of 

slecht bestraat zijn. 

Conclusie: De GAB onderschrijft dit knelpunt. Dit veroorzaakt vooral bij gebruikers van rolstoelen, 

scootmobielen en rollators ernstige hinder. Een groot knelpunt is bijvoorbeeld de smalle 

voetgangersruimte op de Kleiweg langs de grote warenhuizen. Deze is dermate smal dat men met 

een scootmobiel nauwelijks mensen met een kinderwagen kan passeren. Bovendien staan er 

regelmatig fietsen, waardoor de ruimte nog minder wordt. Een scootmobiel heeft een ruime draaicirkel 

nodig, dit is belangrijk bij het indraaien in een winkel/gebouw. 

Hetzelfde probleem doet zich, in mindere mate, voor bij de fietsinfrastructuur. Hier heeft de GAB op 

gewezen in zijn advies van 22-01-07over de nota Gouda fietst beter door!  

Ook zijn de natuurlijke gidslijnen voor mensen met een visuele beperking niet altijd goed bruikbaar 

door aanwezige obstakels. 

 

Bevinding: Pagina 17: bereikbaarheid per openbaar vervoer 

De gemeente noemt hier een aantal knelpunten, waaronder de overstapfaciliteiten. 

Conclusie: Ontoegankelijkheid van het openbaar vervoer is voor mensen met een beperking een 

belangrijk knelpunt, en staat op dit moment hoog op de politieke agenda. De minister van Verkeer en 

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

zijn voor mensen met een functiebeperking. De provincie Zuid-Holland heeft een actieplan opgesteld 

om de toegankelijkheid van de bushaltes en de reisinformatie in de komende jaren, samen met 

gemeenten en andere partijen, te verbeteren.  
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Conclusie: De GAB mist op dit punt concrete voornemens van de gemeente Gouda. Welke stappen 

gaat de gemeente zetten om de halte-infrastructuur te verbeteren? (zie ook onder Gefaseerde 

verbetering toegankelijkheid bushaltes) 

 

Daarnaast benadrukt de GAB dat de overstapfaciliteiten op het station Gouda niet alleen onvoldoende 

aantrekkelijk zijn, maar dat het station geheel niet toegankelijk is. De aanwezige plateaulift mag sinds 

kort wegens onbetrouwbaarheid niet meer gebruikt worden, waardoor rolstoel- en 

scoootmobielgebruikers alleen op station Goverwelle kunnen opstappen. Met de komst van het 

nieuwe, toegankelijke station zal dit probleem opgelost zijn, maar de realisatie hiervan zal nog jaren 

duren. De GAB verzoekt de gemeente haar invloed bij de NS/ProRail aan te wenden zodat het 

probleem met de plateaulift op korte termijn opgelost wordt.  
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Hoofdstuk 3:  Visie 

 

Bevinding: Zoals eerder opgemerkt, heeft dit hoofdstuk als titel Visie, maar hierin wordt ons inziens 

niet zozeer een visie verwoord, maar de maatregelen die de gemeente wil nemen ten aanzien van 

mobiliteit. 

Conclusie: de titel van het hoofdstuk klopt niet met de inhoud ervan. 

 

Bevinding: Pagina 21: verleiden tot verantwoord mobiliteitsgedrag 

De gemeente gaat ervan uit dat mensen kunnen kiezen: dat zij een keuze hebben ten aanzien van 

vervoermiddel, route en tijdstip. 

 

Conclusie: De GAB 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.  

 

Bevinding: Pagina 21: communicatie over bereikbaarheid 

De gemeente wil inwoners op verschillende manieren informeren over verkeer en vervoer.  

Conclusie: De GAB vraagt zich af in hoeverre de gemeente bij de keuze voor genoemde 

informatiedragers rekening heeft gehouden met mensen met een visuele beperking. Voor mensen met 

een visuele beperking is lezen van informatie op internet, wegwijzers enz. moeilijk of onmogelijk. 

 

 

Hoofdstuk 4:  Uitwerking en maatregelen 

 

Bevinding: Pagina 26:  Integrale toegankelijkheid voor alle doelgroepen 

De gemeente geeft aan dat de groep ‘voetgangers’ alle leeftijdscategorieën omvat. Ook noemt de 

gemeente mensen met een beperking. De gemeente geeft aan dat zij streeft naar integrale 

toegankelijkheid voor alle doelgroepen. 

Conclusie: De GAB is blij dat de gemeente Gouda streeft naar een integrale toegankelijkheid van de 

openbare ruimte. Maar wat wordt verstaan onder ”streven”? En hoe gaat de gemeente dit aanpakken? 

We lezen nu alleen dat dit bestaat uit het aanleggen van op- en afritten van voetpaden en het 

aanpassen van bushaltes, wat uiteraard een goed begin is, maar graag zouden wij een breed plan 

van aanpak zien voor de toegankelijkheid van de totale openbare ruimte met een planning om dit te 

realiseren.  

Het realiseren van integrale toegankelijkheid hoeft in het algemeen niet tot hogere kosten te leiden, 

omdat dit bij nieuwe ontwikkelingen/aanleg en herinrichting (grootonderhoud of reconstructie) zonder 

meerkosten kan worden meegenomen. Individuele verbeteringen tijdens reguliere 

onderhoudswerkzaamheden leiden wel tot meerkosten. Hiervoor zou dekking kunnen worden gezocht 

in het ConcernInvesteringsPlan (CIP) budget, waarin 70.000 euro per jaar is gereserveerd voor 

integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte.  

Conclusie: De GAB vindt de zinsnede over de toegankelijkheid van haltes in deze paragraaf meer 

thuishoren in paragraaf 4.4 pagina 31: Gefaseerde verbetering toegankelijkheid bushaltes. 

 

Bevinding: Op pagina 26 stelt de gemeente dat met de aanpak van de 40% drukste haltes ongeveer 

70% van de doelgroep een toegankelijke halte wordt geboden.  

Conclusie: De GAB mist de datum van realisatie: Wanneer moet deze doelstelling zijn bereikt? 

 

Bevinding: Pagina  31:  Gefaseerde verbetering toegankelijkheid bushaltes 

De gemeente gaat de bushaltes gefaseerd aanpassen en zal daarbij gebruik maken van het Normblad 

toegankelijkheid en sociale veiligheid bushaltes van de Provincie Zuid Holland. Met behulp van 

subsidies van de provincie worden gemeenten in staat gesteld de haltes aan te passen.  
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Conclusie: De GAB is blij met het voornemen van de gemeente om de toegankelijkheid van de 

bushaltes te verbeteren. In het Mobiliteitsplan worden de kosten gedekt uit het CIP-budget. Waarom 

maakt de gemeente geen gebruik van het subsidie-aanbod van de provincie? 

Conclusie: De GAB mist bij het aanpassen van de bushaltes een integrale aanpak van de hele 

openbaar-vervoerketen. Dus niet alleen de halte zelf moet toegankelijk zijn, maar ook de bus, de 

reisinformatie, en de bereikbaarheid van de halte en de stalling van de fiets. Een integrale, structurele 

aanpak is dus vereist.  Er dienen prioriteiten gesteld te worden, keuzes gemaakt te worden welke 

haltes zinvol zijn om aan te passen (gezien de ketenbenadering), welke daarvan als eerste aangepast 

worden. Vanuit haar (ervarings)deskundigheid wil de GAB hier graag over adviseren.  

 

Bevinding: Pagina 31:  Continuering GroeneHartHopper (GHH) 

Locaties in de binnenstad zijn niet overal goed bereikbaar met de GHH.  

Conclusie: In sommige straten gaan de zakpalen niet omlaag voor de GHH. Door middel van een 

ontheffing voor de GHH voor alle zakpalen kan dan de bereikbaarheid van bestemmingen in de 

binnenstad verbeterd worden.  

Conclusie: De gebruikers van de GHH ondervinden heel veel last van de talloze verkeersdrempels in 

de hele stad. In sommige (korte) straten liggen wel 7 tot 10 drempels op korte afstand van elkaar (bijv. 

de Vlietpolderstraat). In de busjes wordt men vreselijk door elkaar geschud. Overigens ondervinden 

ook andere weggebruikers met een beperking of chronische ziekte veel pijn en hinder van de 

verkeersdrempels.  

De GAB dringt erop aan een plan van aanpak op te stellen om overbodige drempels te verwijderen en 

andere aan te passen, zodat ze minder last geven (sinusvormige drempels zijn minder scherp).  

 

Bevinding: Pagina 32 Pendelbussen / (openbaar) vervoer over water 

De gemeente wil onderzoek naar het gebruik van pendelbussen en vervoer over water. 

Conclusie: De GAB mist hierbij de toezegging dat bij dit onderzoek rekening gehouden zal worden 

met mensen met een beperking. Indien de mogelijkheden van een pendelbussysteem en vervoer over 

water worden onderzocht, dient ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking 

meegenomen te worden.  

 

Bevinding: Pagina 32: Autoverkeer: stimuleren en doseren 

De gemeente streeft naar een verheldering van de wegenstructuur om de autobereikbaarheid van alle 

bestemmingen te kunnen garanderen. Dit wil zij bereiken door op sommige wegen het autoverkeer te 

stiumuleren en op andere wegen dit verkeer te doseren. 

Conclusie: De GAB 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. De GAB 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.  

 

Conclusie bij pagina 29-34: Als het openbaar vervoer integraal toegankelijk is, kunnen P+R 

parkeerplaatsen buiten de binnenstad en gratis pendelbussen naar de binnenstad ook gebruikt 

worden door mensen met een beperking. Integraal toegankelijk openbaar vervoer vergroot de 

keuzemogelijkheden van mensen met een beperking. 

 

Bevinding: Pagina 34 Bevoorradingsverkeer 

Het bevoorradingsverkeer veroorzaakt veel overlast voor de bereikbaarheid van de binnenstad.  

Conclusie: In zijn advies van november 2005 heeft de GAB voorgesteld gebruik te maken van 

overlaadcentra, zodat de binnenstad ontlast wordt van het zware vrachtverkeer. In haar antwoord gaf 

de gemeente toen aan dat dit en andere mogelijkheden onderzocht worden in de nog op te stellen 

notitie Vrachtverkeer. Wanneer kunnen we deze notitie verwachten? 
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3. Aanbevelingen  
 
In dit hoofdstuk beschrijft de GAB zijn aanbevelingen. Deze aanbevelingen vloeien voort uit de 

bevindingen en conclusies uit het vorige hoofdstuk. Bij de beschrijving van de aanbevelingen wordt de 

hoofdstukindeling van het Mobiliteitsplan gevolgd. 

 

Hoofdstuk 1:  Inleiding 

 
1) Werk het begrip mobiliteit verder uit en omschrijf een visie. Denk aan: definitie van mobiliteit, 

verschillende doeleinden van mobiliteit, gelijkwaardigheid en participatie, kwetsbare groepen, integrale 

toegankelijkheid. 

 

2) Maak onderscheid tussen uitbreiding en verbetering van de infrastructuur als gevolg van de 

verwachte groei van de gemeente en gemeentelijke activiteiten en tussen verbetering van de huidige 

infrastructuur ten behoeve van de huidige gebruikers. 

 

3) Noem de Wmo in 1.3. 

 

Hoofdstuk 2: Ambities en knelpunten 

 

4) Neem als algemene ambitie op: een integraal toegankelijke verkeers- en vervoersinfrastructuur. 

 

5) Ga uit van de verschillende infrastructuren met hun verschillende gebruikers en vervoerwijzen en 

formuleer daar ambities en maatregelen bij. 

 

6) Bevorder een integraal toegankelijk openbaar vervoer. Maak een plan van aanpak voor dat 

gedeelte waar de gemeente verantwoordelijk is, zoals de halte-infrastructuur. Daar waar de gemeente 

geen verantwoordelijkheid draagt, kan zij wel een stimulerende/beïnvloedende rol vervullen, zoals bij 

de toegankelijkheid van materieel en de bereikbaarheid van de perrons op het centraal station. 

 

7) Bespreek het probleem van de plateaulift op het centraal station met de NS/ProRail.  

 

Hoofdstuk 3:  Visie 

 

8) Maak de titel van het hoofdstuk kloppend met de inhoud ervan.  

 

9) Bedenk een compensatieregeling voor mensen met een beperking die geen gebruik kunnen maken 

van goedkope vervoersalternatieven van de gemeente. 

 

10) Maak de informatievoorziening over verkeer en vervoer bruikbaar voor mensen met een visuele 

beperking. 

 

Hoofdstuk 4:  Uitwerking en maatregelen 

 

11) Stel een breed plan van aanpak op voor de integrale toegankelijkheid van de totale openbare 

ruimte.  

Het realiseren van integrale toegankelijkheid hoeft in het algemeen niet tot hogere kosten te leiden, 

omdat dit bij nieuwe ontwikkelingen/aanleg en herinrichting (grootonderhoud of reconstructie) zonder 

meerkosten kan worden meegenomen. Individuele verbeteringen tijdens reguliere 

onderhoudswerkzaamheden leiden wel tot meerkosten. Hiervoor zou dekking kunnen worden gezocht 

in het ConcernInvesteringsPlan (CIP) budget, waarin 70.000 euro per jaar is gereserveerd voor 

integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte.  
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12) Stel een datum van realisatie vast bij pagina 26 Integrale toegankelijkheid voor alle doelgroepen. 

 

13) Neem als uitgangspunt in het Mobiliteitsplan op dat de openbare ruimte in principe toegankelijk 

moet zijn voor iedereen, en dat alleen in beargumenteerde uitzonderingsgevallen van dat principe 

afgeweken wordt. 

 

14) Maak bij de verbetering van de toegankelijkheid van de bushaltes gebruik van het subsidie-

aanbod van de provincie. 

 

15) Neem bij het aanpassen van de bushaltes de hele openbaarvervoerketen in ogenschouw. 

 

16) Geef de GroeneHartHopper een ontheffing voor alle zakpalen in de binnenstad.  

 

17) Stel een plan van aanpak op om de verkeersdrempels te verwijderen of aan te passen. 

 

18) Houd rekening met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij een onderzoek naar 

een pendelbussysteem en vervoer over water. 

 

 

 

4. Conclusie 
 

De GAB ziet veel mogelijkheden om in het mobiliteitsbeleid van de gemeente duidelijke winst te 

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

maatschappelijk verkeer. Daarvoor zou het mobiliteitsplan op een aantal punten aangevuld of 

aangepast moeten worden. In ons advies doen wij daarvoor een aantal concrete aanbevelingen. Dit 

kan ons inziens zonder grote meerkosten. Wij zijn bereid daar desgewenst verder over mee te denken 

en feedback te geven.   

 
 

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking ziet de reactie op dit 108e advies met 

belangstelling tegemoet. 

 

Namens  

 

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking, 

 

 

 

D. Mos  

voorzitter 

 

 

 

  

 


