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Betreft: Ontoegankelijkheid bibliotheken 
 
 
 
Geacht College, 
 
 
De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) maakt zich ernstig zorgen 
over de toegankelijkheid van de bibliotheken in Gouda. Uw beleid is gericht op het 
terugbrengen van het aantal vestigingen van de Openbare Bibliotheek tot uiteindelijk 
een centrale vestiging, en het inrichten van een aantal Plug-in bibliotheken in de wijken.  
De centrale vestiging en de Plug-in bibliotheken dienen goed toegankelijk te zijn voor alle 
inwoners van de stad waaronder de mensen met een beperking.  
De Plug-in bibliotheek in Goverwelle, die in juli jl. geopend is, is niet bruikbaar voor 
mensen met een beperking. De uitleenautomaat is onbereikbaar vanuit een rolstoel.  
Uit bijgaande rapportage blijkt dat ook de centrale vestiging geenszins toegankelijk is. Dit 
betekent dat mensen met een beperking op dit moment alleen nog in bibliotheek 
Bloemendaal terecht kunnen, totdat ook deze bibliotheek verdwijnt. 
We verzoeken u dan ook met klem bij uw keuze voor de toekomstige centrale vestiging 
van de Openbare Bibliotheek te kiezen voor een gebouw dat goed toegankelijk is. Mocht 
u om bepaalde redenen toch kiezen voor het pand aan de Spieringstraat dan dient u dit 
pand, op het moment dat u uw plannen voor deze ene centrale vestiging toch doorzet, 
vooraf aan te passen opdat ook de toegankelijkheid gewaarborgd is voor mensen met 
een beperking. Ook verzoeken wij u de Plug-in bibliotheken toegankelijk en bruikbaar te 
maken voor mensen met een beperking. 
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Hieronder de samenvattende conclusies van ons onderzoek naar de toegankelijkheid van 
de centrale bibliotheek in november 2011 ter plekke: 
 
De Centrale Bibliotheek  in de Spieringstraat is zeer beperkt toegankelijk. De 
toegangsdeur naar de bezoekersruimte is van dien aard dat iemand die in een rolstoel 
zit, alleen met behulp van derden binnen kan komen. Is men eenmaal binnen, dan kan 
men alleen naar de afdeling waar de romans staan en zelfstandig boeken pakken die op 
de onderste planken staan. Er is geen lift dus men kan niet naar de boeken die boven 
staan. De computers waarmee men de catalogus kan raadplegen om te zien of een boek 
aanwezig is of om een boek te reserveren, zijn  door de hoge positie onmogelijk te 
gebruiken vanuit een rolstoel. Boeken inleveren levert hetzelfde probleem op, net als het 
scannen van de boeken. Informatieve boeken blijven buiten bereik door het 
hoogteverschil op de begane grond. Ook de nooduitgang, die zich in die ruimte bevindt, 
is niet te bereiken. Even als de buitenlandse boeken, die hun plek hebben op de eerste 
etage.  
 
Alleen mensen die goed ter been zijn, kunnen de Centrale Bibliotheek in de 
Spieringstraat en de Plug-in bibliotheken bezoeken. Mensen met een lichamelijke 
beperking hebben niet de mogelijkheid om gebruik te maken van de bibliotheek zoals 
mensen die geen handicap hebben dat kunnen. In het kader van participatie aan de 
samenleving door iedere burger ongeacht zijn/haar belemmeringen maken deze 
openbare voorzieningen een slechte beurt. Dit past totaal niet in uw beleid zoals u 
aangegeven heeft met betrekking tot het zogenoemde "inclusief beleid”.  
 
Met betrekking tot het toegankelijk maken van het pand Spieringstraat hebben we de 
volgende aanbevelingen: 
 

1. Het plein vóór de ingang opnieuw te bestraten en de helling naar de entree wat 

geleidelijker te maken; 

2. Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats bij de bibliotheek; 

3. De entree wat ruimer te maken met deuren die automatisch open en dicht 

kunnen gaan; 

4. Een van de inleverbussen op een lagere positie te plaatsen; 

5. Een van de scanapparaten te verlagen; 

6. Minimaal één computertafel onderrijdbaar te maken en de tafel 60 cm diep; 

7. De ruimte naar de informatieve boeken bereikbaar te maken door een passende 

hellingbaan te plaatsen; (bij 30 cm hoogte een hellingbaan van 1:16) 

8. Een gehandicaptentoilet te plaatsen; 

9. De bovenverdieping bereikbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van een 

plateaulift.  
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Graag vernemen we u reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 
  
 
mr. J.C. van Ingen  
(voorzitter) 
 
 
 
 
 
Bijlage: Rapportage toegankelijkheidsonderzoek van de Centrale Bibliotheek 
 
 
c.c. WMO-raad Gouda 
 Gemeenteraad Gouda 
 Pers 


