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Betreft: toegankelijkheid winkels 

 

 

Geachte leden van het bestuur, 

 

 

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking vraagt uw aandacht 

voor het volgende. 

 

Zoals u wellicht bekend is, is de Goudse Adviesraad voor mensen met een 

Beperking een officieel toegelaten adviesraad voor het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Gouda om adviezen uit te brengen over dan wel 

zaken onder de aandacht van het college te brengen die betrekking hebben op 

aangelegenheden die de mensen met een beperking direct of indirect raken. 

Deze Adviesraad stelt ook op eigen initiatief onderzoeken in naar de 

bereikbaarheid dan wel de toegankelijkheid van gebouwen, instellingen, winkels 

etc. De resultaten daarvan worden aan het College van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Gouda voorgelegd met het verzoek aan de 

uitkomsten van deze onderzoeken de nodige aandacht te schenken dan wel  

middelen te vinden om tot gewenste eindresultaten te komen. 

 

De reden dat de Adviesraad zich tot u wendt is gelegen in het feit dat bij onze 

Adviesraad vanuit de achterban klachten zijn binnengekomen over de 

toegankelijkheid van o.a. de Hema omdat de toegangsdeuren van deze winkel de 
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toegang voor mensen met een rolstoel dan wel een rollator of scootmobiel zeer 

tot zeer groot beperken. 

 

Deze klacht staat wat onze Adviesraad betreft niet op zichzelf omdat bekend is 

dat ook andere winkels over exact dezelfde deuren beschikken en derhalve ook 

onvoldoende toegankelijk zijn voor de doelgroep die de Adviesraad in deze 

vertegenwoordigt. 

 

Gezien het vorenstaande doet de Adviesraad een beroep op u, als 

belangenorganisatie van winkeliers in de Goudse Binnenstad, om dit onderwerp 

bespreekbaar te maken met uw achterban. Wellicht zou het resultaat daarvan 

kunnen leiden tot het treffen van maatregelen die de toegang van winkels in de 

Goudse Binnenstad ook voor onze doelgroepen aanzienlijk verbeteren. 

 

Uw reactie ziet de Adviesraad met belangstelling tegemoet. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Mr. J.C. van Ingen 

voorzitter Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 

 

 

 

 

 

 

 


