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Voorlopige reactie Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking op het parkeerplan en 

het verkeerscirculatieplan 

 
Gouda, 14 oktober 2019 

 

Geachte griffie, 

 

Helaas zijn wij niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst van de gemeenteraad 

hedenavond. Daarom ontvangt u onze voorlopige reactie op het verkeerscirculatieplan en het 

parkeerplan hierbij schriftelijk. Wij zullen in de inspraakronde een definitief advies uitbrengen aan het 

college en de raad. 

 

Parkeerplan 

 

Het Parkeerplan Gouda 2020 heeft als doel slimmer om te gaan met het parkeren van auto’s en fietsen. 

Kernpunten daarbij zijn nieuwe parkeernormen voor auto’s, andere parkeertarieven en parkeertijden en 

meer ruimte voor het fietsparkeren.  

De GAB is vooral begaan met het deel van het Parkeerplan dat gaat over het parkeren voor 

gehandicapten. 

 

Begin dit jaar heeft de GAB na een gesprek met het Platform Binnenstad meegedacht op welke wijze het 

parkeren voor zowel mensen met een beperking als de bewoners van de Binnenstad verbeterd kon 

worden. Bijgesloten treft u de uitwerking hiervan aan: Uitgangspunten en afspraken Package Deal GPP 

Binnenstad d.d. 22 januari 2019. Deze uitwerking is ook gedeeld met de Gemeente Gouda en delen 

komen ook terug in het Parkeerplan Gouda 2020. 

 

Deze Package Deal kwam erop neer dat de GAB in zou stemmen met het vrijgeven van bepaalde door de 

GAB aangewezen gehandicaptenparkeerplaatsen tussen 22.00 en 8.00 uur, indien de gemeente zou 

voldoen aan een aantal voorstellen die wij gedaan hebben ter verbetering van het parkeerbeleid voor 

mensen met een beperking. 

 

Allereerst zijn we uitermate tevreden met het plan om via de Gehandicapten Parkeerapp overal gratis 

parkeren mogelijk te maken. Dit was een van onze voorstellen uit de Package Deal .  

Echter, het voornemen om tegelijk gereserveerde parkeerplaatsen op kenteken te laten vervallen is niet 

realistisch en niet wenselijk. Een eigen plek voor de woning is een grote meerwaarde als men 
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bijvoorbeeld een beperkte loopfunctie heeft. Dan is het niet haalbaar om de auto 100 meter verderop te 

moeten parkeren. 

 

Verder missen we ons voorstel en de ambitie in het Parkeerplan om waar mogelijk wél geschikte 

parkeerplaatsen voor gehandicapten aan te leggen, die voldoen aan de maatvoering en voldoende veilig 

zijn. Want op dit moment voldoen de meeste gehandicaptenparkeerplaats in de binnenstad niet aan de 

normen. 

Zo kan bij een herinrichting werk worden gemaakt van het wegnemen van hoogteverschillen richting het 

naastliggende trottoir, zodat een veiligere in- en uitstap wordt gemaakt. 

Ook is het met wat creativiteit mogelijk om op andere, meer geschikte locaties 

gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen die wel voldoen aan de maatvoering. Denk bijvoorbeeld 

aan het schouwburgterrein, Klein Amerika, aan de Raam of bij de Cheese experience. 

De GAB wil graag meedenken met de gemeente over geschikte locaties. 

 

Ook zien we dat ons voorstel om te handhaven dat er geen bouwcontainer worden geplaatst op 

gehandicaptenparkeerplaatsen, niet terugkomt in het parkeerplan.  

 

Bij de uitvoering van het vrijgeven van een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen tussen 22:00 uur en 

8:00 uur, benadrukken wij nogmaals dat er goed gecontroleerd en gehandhaafd dient te worden dat 

buiten deze tijdstippen de gehandicaptenparkeerplaatsen weer vrij zijn. 

 

De plannen om het fietsparkeren te verbeteren juichen we van harte toe. Zeker de Binnenstad van 

Gouda is op drukke dagen een uitdaging voor mensen met een zicht- en loopbeperking. Hoe 

overzichtelijker de openbare ruimte wordt ingericht, hoe beter dat voor ons is. De wijze waarop de Kop 

van de Kleiweg is ingericht is een uitstekend voorbeeld van zo’n succesvolle herinrichting. Ons advies is 

daarom niet te zuinig te zijn met het aanwijzen en herkenbaar inrichten van fietsparkeerplekken. 

 

 

Verkeerscirculatieplan 

 

In de uitwerking van het VCP wordt nergens ingegaan op de gevolgen voor mensen met een 

mobiliteitsbeperking die dit plan zou kunnen hebben. In het kader van het VN-verdrag handicap, en de 

uitgangspunten die door het college beschreven zijn in het mobiliteitsplan 2017-2026, vindt de GAB het 

vreemd dat de gevolgen voor mensen met een mobiliteitsbeperking niet in beeld zijn gebracht in dit 

plan, behalve dat mensen met een gehandicaptenparkeerkaart een ontheffing krijgen voor de 

binnenstad. 

 

Het college kiest voor het sectorenmodel en een autoluwe binnenstad.  Om de verkeersdruk op de 

singels te verminderen worden op een op een aantal locaties verkeers-stremmende maatregelen 

genomen, te weten op de Nieuwe Veerstal, de Fluwelensingel, de Blekersingel en bij het Kleiwegplein. 

Ook op de Oost-en Westhaven worden deze maatregelen overwogen. In de binnenstad wordt een 

ontheffingsgebied ingesteld. 
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Als gevolg van het sectorenmodel wordt de stad in verschillende gedeeltes opgedeeld, waarbij er geen 

direct autoverkeer tussen de sectoren mogelijk is. Dit betekent dat mensen met een 

gehandicaptenparkeerkaart niet van de ene sector naar de andere sector kunnen rijden, maar een heel 

stuk moeten omrijden om op hun plaats van bestemming te komen. 

 

In dit plan wordt ook voorgesteld om straten naar stads en wijkcentra, en sluiproutes en doorgaande 

straten door woonwijken, te herinrichten naar 30 km/h zones en verkeersdrempels neer te leggen. En 

om knips in te stellen op locaties waar zachtere maatregelen niet effectief genoeg zijn om het verkeer te 

beperken. 

 

Als er diverse verkeers-stremmende maatregelen worden ingesteld op toegangswegen en in de 

binnenstad zelf, zoals genoemd worden: knips, pollers, bussluizen en verkeersdrempels en 

verkeersplateaus, vrezen wij dat veel locaties in de binnenstad én de gehandicaptenparkeerplaatsen 

onbereikbaar worden. 

 

Het doorgaand verkeer in de binnenstad wordt onmogelijk gemaakt door een ontheffingsgebied in te 

voeren, waarbij voorgesteld wordt om pollers (zakpalen) op de West- en Oosthaven, op de Hoge en Lage 

Gouwe en op de singels, in te stellen. 

De GAB vraagt zich af welke gevolgen dit heeft voor de bereikbaarheid van bepaalde locaties in het A-

gebied en B-gebied voor mensen met een mobiliteitsbeperking? Hoe kan men dan toch dit gebied 

bereiken? En hoe wordt gegarandeerd dat mensen met een gehandicaptenparkeerkaart1 alle 

gehandicaptenparkeerplaatsen kunnen bereiken? Krijgen mensen met een gehandicaptenparkeerkaart 

een ontheffing om bij knips te kunnen doorrijden? 

 

Om de ontheffingen voor de binnenstad te controleren en te handhaven worden op in- en uitvalswegen 

‘toegangspoorten’ gerealiseerd waar met camera’s gehandhaafd wordt op basis van kentekenregistratie. 

Gaat deze ontheffing voor de binnenstad ook gelden voor de Groene Hart Hopper?  

En wat zijn de gevolgen van het verkeerscirculatieplan voor de bereikbaarheid van de Groene Hart 

Hopper voor overige wijken van Gouda? 

 

Wat zijn de  gevolgen voor mensen  met een gehandicaptenparkeerkaart die van buiten Gouda komen? 

Kunnen zij de binnenstad nog in komen? Hebben zij ook doorgang tot deze “toegangspoorten”? 

 

Binnen het VCP worden ook diverse wegen heringericht naar 30km/h-wegen, waarbij drempels en 

plateaus worden toegepast. In het verkeerscirculatieplan wordt onderkend dat nood-en hulpdiensten 

hier hinder van ondervinden, omdat dit voor patiënten niet comfortabel is. Dit geldt eveneens voor 

mensen die gebruik maken van de Groene Hart Hopper of die gebruik maken van aangepast vervoer. 

Aangegeven wordt dat bij het vormgeven van drempels en plateaus hier tot op zekere hoogte rekening 

mee kan worden gehouden, bijvoorbeeld door de drempels vlakker te maken. 

Een alternatief is om innovatieve drempels toe te passen, waarbij de drempel naar beneden zakt. 

De GAB adviseert deze alternatieven te onderzoeken, en in elk geval zo min mogelijk verkeersdrempels 

neer te leggen, en als dat toch noodzakelijk is, te zorgen voor verkeersdrempels die zo min mogelijk 

schokken geven in het voertuig. 

 
1 Mensen die een gehandicaptenparkeerkaart hebben, kunnen niet meer dan 100 m lopen. 
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Als een van de effecten van het verkeerscirculatieplan wordt genoemd dat de gemiddelde ritlengte van 

autoverplaatsingen toeneemt, maar door een hoger fietsgebruik (ten kosten van autogebruik) blijft het 

totale aantal voertuigkilometers ongeveer gelijk.  

Dit zal niet gelden voor mensen met een mobiliteitsbeperking die aangewezen zijn op hun auto. Zij 

hebben geen keus om de bus te pakken, te fietsen of op een andere manier op hun bestemming te 

komen. Zij zullen meer kilometers en dus hogere vervoerskosten moeten maken om op hun bestemming 

te kunnen komen of om een gehandicaptenparkeerplaats te bereiken. 

Ook de plannen voor een knip bij de Zwarteweg-Graaf Florisweg, Molenmeesterslag en een beperking 

van het aantal afslagbewegingen op de Bodegraafsestraatweg zijn, zoals in het plan wordt beschreven, 

“voor bepaalde verkeersrelaties ingrijpende maatregelen die voor een forse toename van de rijafstand 

zorgen.” Dit geldt eens te meer voor mensen met een mobiliteitsbeperking. 

 

De gemeente wil een plafond op de vergunningen voor straatparkeren invoeren, het aantal 

straatvergunningen bevriezen en geen nieuwe parkeervergunningen meer uitgeven. Ook wil men 

stapsgewijs het aantal straatvergunningen terugbrengen.  

De GAB vraagt zich af wat dat betekent voor gehandicaptenparkeervergunningen op kenteken voor 

mensen die in de binnenstad wonen? Worden deze vergunningen straks niet meer verstrekt of veel 

minder verstrekt? 

 

 

 


