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Geacht College, 
 

Na bestudering van het groenstructuurplan 2007–2015 willen we graag ingaan op de inhoud ervan.  

 

Het plan beschrijft tot op detailniveau keurig hoe aan het groen in de komende jaren structuur gegeven 

wordt en wat hierachter de motiverende visie is. Een en ander zoals het een plan voor de 

groenstructuur betaamt.  

 

Er wordt echter zeer beperkt ingegaan op de toegankelijkheid van deze gebieden voor mensen met 

een (fysieke) beperking.  

Op pagina 32 staat; "Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met toegankelijkheid voor mensen 

met een beperking". Wat betekent dit? Waar ligt dan de grens? Ook wordt geen uitleg gegeven hoe dit 

streven nageleefd wordt.  

Op pagina 33 wordt aangegeven dat niet alle paden verhard zullen zijn en voor sommigen 

ontoegankelijk zullen zijn. 

 

De Adviesraad adviseert de gemeente als uitgangspunt in het Groenstructuurplan op te nemen 

dat parken, tuinen en natuurgebieden in principe toegankelijk zijn voor iedereen, en dat alleen 

in beargumenteerde uitzonderingsgevallen van dat principe afgeweken wordt. 

 

Er bestaan uitgebreide richtlijnen en wenkenbladen over de toegankelijkheid van parken, tuinen en 

natuurgebieden, o.a. van CROW en bureaus voor Bouw Advies Toegankelijkheid. Deze geven inzicht 

hoe rekening gehouden kan worden met de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van 

parken, tuinen en natuurgebieden voor alle mensen. 

De Adviesraad adviseert deze richtlijnen als leidraad te nemen voor de (her)inrichting van 

parken, tuinen en natuurgebieden, en dit op te nemen in het Groenstructuurplan. 

 

Alle mensen zijn verschillend en ook alle handicaps zijn verschillend. 
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In parken, tuinen en natuurgebieden ondervinden met name mensen die gebruik maken van een 

rollator, een rolstoel of een scootmobiel en blinden en slechtzienden problemen met de 

toegankelijkheid. Bezoekers met kinderwagens zullen deze problemen herkennen. 

De Adviesraad adviseert de gemeente maatregelen te treffen zodat al deze mensen welkom zijn 

en kunnen genieten van het groen. 

 

In een apart hoofdstuk zou ingegaan kunnen worden op de maatregelen die genomen zouden 

moeten worden om de toegankelijkheid te verbeteren.  

De volgende aspecten dienen hierin in elk geval uitgewerkt te worden: 

▪ Toegangshekken en toegangssluizen 

▪ Paden en bruggen 

▪ Bewegwijzering 

▪ Bezoekersruimten 

▪ Banken en picknicktafels 

▪ Voorzieningen voor blinden en slechtzienden 

 

 

Beheerplannen 

 

De details in het groenstructuurplan zullen met beheerplannen verder uitgewerkt worden. De 

Adviesraad beschikt over ruime praktische ervaring en kennis op het gebied van toegankelijkheid, 

omdat een aantal leden zelf gebruik maakt van rolstoel of scootmobiel.  

De Adviesraad wil haar kennis graag aanbieden bij de opstelling van deze beheerplannen.  

 

 

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.”  

 

Indien de gemeente aandacht besteedt aan de toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking zoals in dit advies aangegeven, voldoet zij aan het bovengenoemde uitgangspunt 

van diversiteitbeleid, en voert zij daadwerkelijk “inclusief beleid”. 

 

 

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking ziet de reactie op dit 107e advies met 

belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens  

De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking, 

 

 

 

D. Mos  

voorzitter 

 

 

 

C.c.  mw. M. Driehuijs, Dienst Beleid 

 


