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Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders van Gouda 
 T.a.v. wethouders R. Tetteroo en H. Niezen  

postbus 1086  
2800 BB Gouda 

 
Gouda, 20 oktober 2018. 

 
 
Betreft: Rolstoeltoegankelijke wijk-dijkverbinding 

 
 

Geachte mevrouw Niezen en heer Tetteroo,  

Op 10 april jongstleden hebben wij u verzocht om een rolstoeltoegankelijke wijk-dijkverbinding aan 

te brengen in de Goejanverwelledijk in Gouda-Oost, ter hoogte van de Leo Vromantoren, omdat u 

hiermee aan een behoefte tegemoet komt van mensen met een mobiliteitsbeperking.  

Uit welingelichte bronnen hebben wij echter vernomen dat de kosten voor deze rolstoeltoegankelijk 

wijk-dijkverbinding 'enkele tonnen' meer zouden bedragen dan een éénvoudige trap tegen de dijk.  

Wij begrijpen dat dit de financiering problematisch maakt.  

Gemeentelijk projectleider Rokus Groeneveld, die de herinrichting van het Springersplein begeleid, 

heeft uitgelegd dat die kosten veroorzaakt worden door het noodzakelijk verleggen van een grote 

bundel recent gelegde kabels en leidingen die daar in de voet van de dijk liggen. 

Wij hebben echter vernomen dat de Werkgroep Gouda Krimpenerwaard een alternatief heeft 

voorgesteld dat beduidend minder kosten met zich meebrengt. Het alternatief bestaat hierin dat de 

comfortabele wijk-dijkverbinding met globaal 75 a 100 m naar het westen verschoven wordt. 

Hiermee wordt het verleggen van de grote bundels kabels en leidingen en de daarbij behorende 

kosten voorkomen. 

Het verbindende pad met de wijk wordt dan niet tussen de Supermarkten Lidl en Jumbo en Leo 

Vromantoren gesitueerd, maar net aan de andere zijde van de Leo Vromantoren, over het veld waar 

het beeld van de Springers staat. Bijkomend voordeel van deze locatie is dat er dan geen brug over 

de Vliet van Eberveld nodig is.  

Met de besparing van de uitgave voor een brug is dit ons inziens een goede oplossing om aan de 

breed levende wens van een comfortabele rolstoeltoegankelijke wijk-dijkverbinding ter hoogte van 

de Leo Vromantoren tegemoet te komen.  

Als Goudse adviesraad voor mensen met een beperking ondersteunen wij de oplossing van het 

verschuiven van wijk-dijkverbinding naar het westen dan ook van harte. Op deze manier wordt een 
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rolstoeltoegankelijke verbinding in de Goejanverwelledijk in Gouda-Oost, die begaanbaar en 

bruikbaar is voor iedereen en ook betaalbaar is, toch mogelijk gemaakt. En voldoet u aan de wettelijk 

verplichte algemene toegankelijkheid van het VN-verdrag handicap. 

Uiteraard zijn wij graag bereid om u te adviseren over de nadere uitwerking wat betreft de 

toegankelijkheidvereisten. 

 
In afwachting van uw reactie, 

met vriendelijke groet, 

Namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking, 

 

M. van Lookeren  
Voorzitter 
 
 
 


