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geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke,
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De seniorenbond heeft ruim 190.000 leden.
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Inleiding

Wie herkent het niet? De dagelijkse
ergernis over obstakels die we tegenkomen als we naar ons werk lopen,
boodschappen doen of onze eigen
voordeur willen bereiken. Hondenpoep, slecht liggende stoeptegels,
verkeersborden, afvalbakken die in de
weg staan en onbereikbare bushaltes,
het zijn stuk voor stuk situaties die tot
irritatie leiden. Dat geldt voor iedereen, maar vooral voor mensen die
altijd of tijdelijk minder mobiel zijn.
Denk maar eens aan mensen die met
een buggy of met koffers op pad zijn,
en personen die al dan niet zijn aangewezen op een stok of rollator. Natuurlijk worden mensen die structureel
beperkt zijn in hun bewegingen, waaronder sommige ouderen, het hardst
getroffen door dergelijke obstakels.

Door keuze bestrating slechte
toegankelijkheid

Project ‘Stoep en straat
voor iedereen?’
De samenleving is sterk aan het vergrijzen. Zo was in 2007 14% van alle
Nederlanders ouder dan 65 jaar. Dit
percentage zal toenemen tot 18% in
2015. Het beleid van de overheid is erop
gericht om mensen langer zelfstandig
thuis te laten wonen. Daarom is het belangrijk dat stoepen en straten makkelijk toegankelijk zijn. Het ministerie van
VWS pleitte in 2005 voor een woon- en
leefomgeving die vergrijzingsproof is1’.
Op 1 januari 2007 trad de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in
VWS, Ouderenbeleid in het perspectief van de
vergrijzing, mei 2005

1
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Looproute slechtzienden met valkuilen

werking. De WMO moet ervoor zorgen
dat juist kwetsbare groepen zonder
hindernissen deel kunnen nemen aan
de samenleving.
In deze handreiking is vooral het wetsgedeelte dat gaat over ‘de deelname
aan de samenleving voor mensen met
een functiebeperking’ van belang. Hier
valt namelijk ook de toegankelijkheid
van de woon- en leefomgeving onder
(het zogenaamde vijfde prestatieveld
van de WMO).
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Tot nu toe hebben de gemeenten zich
vooral gericht op het openstellen van
een WMO-loket en het instellen van
een WMO-raad. Ook deze zaken moesten namelijk in het kader van de wet
geregeld worden. De toegankelijkheid
van de looproutes krijgt nog te weinig
aandacht. Met het oog hierop nam de
ANBO in 2007 het initiatief voor het
project ‘Stoep en straat’.
In dit project werken in totaal tien landelijke belangenorganisaties samen, te
weten ANBO voor 50-plussers, CG-Raad,
CROW, Fietsersbond, PCOB, Taakgroep
Handicap en Lokale Samenleving, Unie
KBO, Viziris, Veilig Verkeer Nederland
en de Woonbond.

De samenwerking resulteerde in de
conferentie ‘Stoep en straat voor iedereen?’, die plaatsvond op 19 oktober
2007. Een conferentie voor vertegenwoordigers van gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties én
belangenorganisaties.

Handreiking
Deze handreiking kwam naar aanleiding van deze conferentie tot stand.
Suggesties van deelnemers aan de
conferentie zijn in deze handreiking
verwerkt. De aandachtspunten voor de
verschillende belanghebbenden worden
hierna in kaders uitgelicht.
De handreiking is geschreven voor alle
partijen die betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte:
• gemeentes;
• woningcorporaties;
• projectontwikkelaars.
We noemen ze hierna ‘beslissers’.
Maar ook voor plaatselijke belangenorganisaties zoals van:
• ouderenbonden;
• Veilig Verkeer Nederland;
• de Fietsersbond;
• lokale gehandicaptenorganisaties;
• bewonersorganisaties;
• Verenigingen van Eigenaren etc.
We noemen ze hierna ‘gebruikers’.

Een smalle en gebrekkige stoep,
zowel door inrichting als door
slecht onderhoud
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De keuze om beslissers en gebruikers in
dezelfde handreiking aan te spreken is
bewust gemaakt. Begrip voor elkaars
belangen, mogelijkheden en onmogelijkheden zal de bereidheid tot actie
vergroten.
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Continue aandacht voor
toegankelijkheid
Het is erg belangrijk dat alle belanghebbenden van begin tot eind bij
de inrichting van de woonomgeving
betrokken zijn. Overleg met en inspraak
van burgers is daarbij noodzakelijk.
De beslisser, vaak de gemeente, moet
bij het begin van een project duidelijk
de opeenvolgende stappen voor ogen
hebben. Niet alleen als het gaat om
(her)-inrichting van de openbare
ruimte, maar ook als het gaat om
het opheffen van struikelblokken. De
toegankelijkheid van de woon- en
leefomgeving moet altijd voldoende
aandacht krijgen. Daarom wordt
voorgesteld op lokaal niveau:
- een coördinator ‘toegankelijkheid’
aan te stellen;
- een meldpunt ‘onderhoud stoep en
straat’ in het leven te roepen;
- ‘toegankelijkheid’ op te voeren als vast
agendapunt bij vergaderingen van de
Raadscommissie Openbare Ruimte/
Infrastructuur;
- regelmatig aandacht te vragen voor
‘toegankelijkheid’ in de WMO-raad of
WMO-commissie/-klankbordgroep.

openbare ruimte, CROW-publicatie
201, juli 2004;
- Toegankelijkheid collectief personenvervoer. Looproutes, CROW publicatie
219e, februari 2006;
- Het Handboek voor Toegankelijkheid,
april 2008;
- WoonKeur: een publicatie samengesteld uit de eisen van de vier meest
bekende door woonconsumenten
opgestelde eisenpakketten voor
nieuwbouw: het Seniorenlabel, het
Politiekeurmerk Veilig Wonen voor
Nieuwbouw, de VAC-Kwaliteitswijzer
en het Handboek voor Toegankelijkheid2, 2001.
In bovenstaande handboeken wordt
echter niet duidelijk ingegaan op het
samenspel tussen beslisser en gebruiker.
In deze handreiking proberen we juist
dat samenspel in beeld te brengen. We
geven antwoord op de vraag wanneer
de gemeente aan zet is en wanneer inbreng van de burgers mogelijk is.

Kennis over toegankelijkheid
Voor een goede toegankelijkheid van
stoep en straat zijn normen en richtlijnen opgesteld door diverse instanties
zoals CROW, VACpunt Wonen Utrecht
en Woonkeur. Zo zijn er richtlijnen voor
de hoogte en breedte van trottoirs,
fietspaden en de hoek van hellingbanen. Specifiek worden genoemd:
- Richtlijn integrale toegankelijkheid
openbare ruimte, CROW-publicatie
177, oktober 2002;
- Praktijkboek toegankelijkheid
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De eisen van WoonKeur liggen boven het niveau
van het Bouwbesluit 2003. Eisen in het Bouwbesluit
2003 vormen de absolute minimumvoorwaarden
waaraan woningen moeten voldoen. Dit wordt getoetst door gemeenten in het kader van de Bouwvergunning. WoonKeur bestaat uit een verplicht
basispakket van eisen voor de directe woonomgeving (voor zover die onder verantwoordelijkheid van
de opdrachtgever vallen), het woongebouw en de
woning. Daarnaast zijn er drie pluspakketten ontwikkeld: veiligheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Deze pluspakketten kunnen aanvullend op
het basispakket WoonKeur behaald worden. Verder
wordt ieder plan voorzien van een extra advies door
een Woonkeuradviesgroep (WAG) .

2
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Leeswijzer

Deze handreiking geeft informatie voor
beslissers en gebruikers. In een overzichtelijk stappenplan wordt aangegeven
hoe kan worden samengewerkt om tot
het beste resultaat te komen. We onderscheiden drie situaties waarin sprake
is van slechte toegankelijkheid van de
woonomgeving. Deze drie situaties worden stuk voor stuk uitgewerkt met tips
en aanwijzingen voor beide partijen.

A

B

Inrichting of herinrichting van de
openbare ruimte met gevolgen
voor looproutes
Indien een straat of wijk voor het
eerst of opnieuw wordt ingericht,
dient ook de toegankelijkheid te
worden meegenomen. Zo dient bij
de situering van een bushalte ook
rekening te worden gehouden met
de looproute van voetgangers ernaar toe.

C
Struikelblokken in bestaande
looproutes in de woonomgeving
In bestaande looproutes kunnen
obstakels voorkomen. De belangen
van de gebruikers zijn soms tegengesteld. Hier komt aan de orde hoe
hiermee kan worden omgegaan.

Beheer en onderhoud
Ontoegankelijkheid van stoep en
straat heeft ook te maken met
onderhoud.
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A

Struikelblokken in
bestaande looproutes

We kunnen vijf fases onderscheiden om
van de vaststelling van een probleem
tot een blijvende oplossing te komen.
Bij dit onderdeel gaan we ervan uit dat
er bij het ontwerp van een looproute
keuzes zijn gemaakt die ongunstig uitvallen voor (sommige) gebruikers. We
noemen degene die het probleem aankaart de initiatiefnemer. Meestal zal dat
de gebruiker zijn, maar ook de beslisser
kan constateren dat een situatie niet
optimaal is en het initiatief tot aanpassing nemen. De verschillende fases die
hierna besproken worden, lopen soms
in tijd door elkaar, zoals fases 1 en 2.
Obstakels bij de ingang van een
ziekenhuis

FASE 1:
Stel het probleem duidelijk vast
Voordat er wordt nagedacht over mogelijke oplossingen van een probleem,
is het belangrijk het probleem goed
te omschrijven. Geef duidelijk aan om
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welke concrete obstakels of knelpunten
het gaat. Een ‘ontoegankelijke looproute’ in het algemeen biedt onvoldoende
basis voor concrete oplossingen.

Beslissers:

Gebruikers:

- Ga na of het aangekaarte knelpunt
echt de toegankelijkheid betreft.
Mogelijk blijkt bij nader inzien het
kernprobleem op een ander vlak te
liggen.
- Om welke aspecten van de looproute gaat het? Mogelijk kunnen met
een schouw, of vergelijkbare rondgang samen met bewoners, de knelpunten in kaart worden gebracht.

- Welke delen van de looproute zijn
niet goed toegankelijk?
- Welke groep gebruikers ondervindt
de problemen?
- Nodig de gemeente uit om de situatie ter plaatse te komen bekijken3.
U kunt ook denken aan meer ludieke acties, zoals
een ‘rondje rolstoel’, oprichten van een Stoepenpatrouille, etc. Vergelijk initiatieven van lokale
gehandicaptenplatforms en afdelingen ANBO uit
brochure ‘Lokaal Actief’, januari 2008.
3
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FASE 2:
Het begrip ‘ontoegankelijk’
bekeken
Doorgaans spelen verschillende belanghebbenden een rol. Het is de taak van
de beslisser na te gaan welke partijen
bij het project betrokken zijn en deze
bij de oplossing van het probleem te
betrekken.

Door inrichting te weinig ruimte
op de stoep

Voor het welslagen van een project is
het belangrijk dat alle belanghebbenden in een vroegtijdig stadium samen
om de tafel zitten. Zo wordt draagvlak
gecreëerd voor de oplossing die straks
genomen moet worden. Alle partijen
vertegenwoordigen een specifieke
doelgroep en een of meer belangen.
Overigens moet worden opgemerkt dat
personen die formeel een belangengroep of instantie vertegenwoordigen,
ook hun eigen visie kunnen laten doorschemeren.
Het kan voorkomen dat de ene gebruiker baat heeft bij een bepaalde voorziening, terwijl een ander die letterlijk als
een obstakel ervaart. Zo zal iemand die
slecht ter been is pleiten voor bankjes
op het trottoir, terwijl de gebruiker van
een scootmobiel deze juist als een obstakel ervaart.

Beslissers:
- Is niet helder of de slechte toegankelijkheid voor verschillende gebruikersgroepen een probleem vormt?
Breng het probleem in bij een forum
waarin verschillende belangengroepen vertegenwoordigd zijn of raadpleeg deze afzonderlijk.
- Ga na of de personen die aan het
overleg deelnemen vanuit een
achterban praten.
- Ga ook na welke interne en externe
partijen bij de analyse van het probleem en de mogelijke oplossing
ervan dienen te worden betrokken.
➤
Halte met afvalbak als obstakel in de
looproute
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De volgende categorieën ‘vertegenwoordigers’ spelen vaak een rol als
het om de infrastructuur van een
looproute gaat:
Primair
• beheerders openbare ruimte en
wegbeheerders;
• politie, stadstoezicht (belast met
handhaving);
• ondernemers (onder andere winkeliers) en instellingen in de omgeving;
• vastgoedeigenaren (gemeenten,
ondernemers, vastgoedbedrijven,
projectontwikkelaars).
Secundair
• adviesbureaus (adviseurs van het
(deel)project en adviseurs van partijen en deelbelangen);
• ontwerpers (ontwerpbureaus, maar
ook leveranciers);
• leveranciers straatmeubilair;
• aannemers (bouwbedrijven, installateurs);
• onderhoudsdiensten.
Voorbeeld
Een looproute door een parkje kan
tot gevolg hebben dat die route door
meer mensen gebruikt zal worden,
waardoor meer onderhoud en toezicht nodig is. Het kan dus zinvol
zijn in deze fase stadstoezicht en de
gemeentelijke onderhoudsdienst te
raadplegen. Voor het plaatsen van
bankjes bij winkels of een verzorgingshuis kan het relevant zijn de ondernemers in de buurt of de directie
van de instelling erbij te betrekken.
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Gebruikers:
Hoe duidelijker het probleem wordt
aangekaart, hoe serieuzer de beslisser
zal reageren.
- Toon aan dat de slechte toegankelijkheid gevolgen heeft voor personen die minder mobiel zijn.
- Geef aan wat die gevolgen zijn (hoe
moeilijk het is ergens te komen, als
de bushalte niet bereikbaar is).
- Wie heeft er nog meer last van dit
probleem? Bundel de krachten.
- Stel een werkgroep samen en maak
gebruik van elkaars kwaliteiten.
- Is iedereen het eens over de kern van
het probleem? Stem dit vooraf duidelijk met elkaar af.
- Presenteer het knelpunt zo duidelijk
mogelijk. Houd het kort en zakelijk.
- Laat foto’s, film- of videobeelden
zien (indien beschikbaar).
- Kom zelf met mogelijke oplossingen.
- Verwijs naar vergelijkbare situaties
elders (indien bekend).
- Maak gebruik van inspraakmogelijkheden.
- Bezoek commissievergaderingen zoals Openbare Ruimte/Infrastructuur.
- Bezoek het spreekuur van de wethouder. Tijden vindt u in de huis-aanhuiskrant.
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FASE 3:
Het probleem is duidelijk, maar
hoe gaan we het oplossen?
Vanaf nu is de beslisser belast met het
probleem en de oplossing ervan. Is het
hem helemaal duidelijk welke oplossing
is gekozen en hoe die uitgevoerd moet
worden? Dan is het tijd om alle betrokken partijen, dus ook de gebruiker of
een vertegenwoordiger hiervan, te informeren. Dit vergroot de slaagkans van
de gekozen oplossing.

Beslissers:
- Stel het doel vast van de gekozen
oplossing.
- Is de oplossing een antwoord op
het gehele probleem?
- Koppel de gekozen oplossing terug
met de gebruikersgroep die deze
heeft aangedragen. Indien de oplossing afwijkt van wat de gebruikers voor ogen hadden, licht dan de
reden voor de gekozen oplossing
toe (bijvoorbeeld beperkt budget,
past niet binnen het bestemmingsplan of risico’s met betrekking tot
toezicht). Indien de gebruikers de
motieven van de beslisser kennen,
kan dit tot begripsvergroting en
zelfs tot actief meedenken leiden.
- Stel een maatregelenpakket samen
en maak een Plan van Aanpak.
- Werk de vastgestelde maatregel of
het maatregelenpakket uit in een
ontwerp.

18

Verschillende soorten bestrating:
lastig lopen en fietsen voor minder
mobiele mensen

Gebruikers:
- Ga na of de oplossing het probleem
werkelijk oplost.
- Ga na of het lukt om het probleem
op te lossen met de maatregelen
die nu worden voorgesteld.
- Bespreek de oplossing en de maatregelen die daartoe genomen worden met uw eigen achterban.
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Fase 4: Opstellen van een tijdplan; hoe en wanneer gaan we
het probleem oplossen?
Als duidelijk is hoe het probleem opgelost zal worden, is het van belang dat
alle partijen weten wanneer de oplossing wordt gerealiseerd.

Beslissers:
- Schat de doorlooptijd van een project goed in. Vaak wordt die onderschat. Vooral als er veel partijen bij
het project betrokken zijn, moet
voor overleg voldoende tijd gereserveerd worden.
- Maak een projectplanning. Als
het project deel uitmaakt van een
groter project, let er dan op dat de
projectplanning ook past binnen de
planning van het grotere project.
- Informeer tijdig de betrokkenen.
Indien gebruikers niet goed geïnformeerd worden over de tijdsplanning en de fasering, kan de indruk
ontstaan dat uiteindelijk toch niets
met hun inbreng wordt gedaan.
Dat kan leiden tot gevoelens van
onrust en onmacht en afbreuk doen
aan het vertrouwen van de burger
in de overheid.
- Wordt de planning niet gehaald?
Bepaal dan welke consequenties dit
heeft voor het verdere verloop, en
welke maatregelen genomen moeten worden.
- Breng de gebruikers op de hoogte
van de aangepaste planning en de
genomen maatregelen.
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Duidelijke inrichting voor fietsers,
voetgangers en groene tussenruimte

Gebruikers:
- Laat de beslisser keer op keer weten dat hij u regelmatig op de
hoogte moet houden.
- Vertraging of oponthoud in de
uitvoering? Trek onmiddellijk aan
de bel.
- Vraag indien nodig om een aangepaste planning.
- Informeer uw achterban over te
nemen maatregelen.
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FASE 5:
Uitvoering, evaluatie en
onderhoud
Juist in de uitvoering komt het erop
aan, dat het probleem ook werkelijk
wordt opgelost. Dat betekent, dat in
deze fase ook duidelijk moet zijn hoe
het onderhoud geregeld wordt. Soms
nemen gebruikers en beslissers gezamenlijk een deel van het onderhoud op
zich. Zo is een bewonerscommissie soms
bereid om groen bij te houden of om
een oogje in het zeil te houden. Wat de
afspraken ook zijn, het is van groot
belang dat ze vastgelegd worden. In
een samenwerkingsovereenkomst worden afspraken over onderhoud en beheer schriftelijk vastgelegd.
Het is aan te bevelen om na afloop van
het gehele traject samen terug te blikken. Wat is uitstekend verlopen en waar
was er sprake van schoonheidsfoutjes?
Een dergelijke evaluatie verbetert de
werkwijze in toekomstige gevallen en
daar profiteren alle partijen van.
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Voetpad vereist regelmatig onderhoud
om struikelblokken door verzakte tegels
te voorkomen

Inrichting openbare ruimte met
obstakels voor slechtziende voetganger

Beslissers:

Gebruikers:

- Licht toe hoe het onderhoud wordt
vormgegeven.
- Indien beide partijen een deel van
de verantwoordelijkheid voor het
onderhoud op zich nemen: leg de
afspraken dan vast in een samenwerkingsovereenkomst.
- Dring bij de gebruikers aan op het
aanwijzen van een vaste contactpersoon.

- Informeer hoe het onderhoud geregeld is.
- Onderzoek of uw organisatie of belangengroep een deel van het onderhoud op zich wil en kan nemen.
- Maak daarover duidelijke afspraken
met de gemeente.
- Leg afspraken schriftelijk vast in
een samenwerkingsovereenkomst.
- Vraag de gemeente om een vast
contactpersoon of een vast aanspreekpunt.
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B

Inrichting of
herinrichting van
de openbare ruimte

In feite geldt wat bij A (Struikelblokken
in bestaande looproutes) is beschreven,
ook voor de (her)inrichting van de
openbare ruimte. Ook hier kan het
vijfstappenplan gehanteerd worden.
Sterker nog, het is in dit geval zo mogelijk nog belangrijker. Vooral een juiste
invulling van fase 4 en 5 is van het
grootste belang.
De inrichting of herinrichting van een
deel van de openbare ruimte kan aan
de orde zijn bij verschillende plannen.
Er zijn plannen voor diverse schaalgroottes. Verwarrend is dat de benamingen door elkaar gebruikt worden en
dat elke gemeente een eigen jargon
heeft. In het algemeen onderscheiden
we de volgende plannen:
1. locatiekeuze, structuurplan
Ook wel structuurschets, structuurvisie
of ‘vlekkenplan’ genoemd. Een dergelijk
plan wordt meestal op een kaart met
schaalgrootte 1:5000 weergegeven.
2. (integraal) masterplan
Ook wel stedenbouwkundige visie of
stedenbouwkundige schets genoemd.
Een dergelijk plan wordt meestal op
een kaart met schaalgrootte 1:1000 of
1:500 weergegeven.
3. inrichtingsplan
Ook wel stedenbouwkundig plan, stedenbouwkundig ontwerp, bestuursplan
of verkavelingsplan genoemd. Een dergelijk plan wordt meestal op een kaart
met schaalgrootte 1:500 of 1:200 weergegeven. Dit inrichtingsplan bevat de
meest concrete informatie over toekomstige looproutes.
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Elk plan heeft zijn eigen inspraakprocedures. Steeds meer gemeenten betrekken bewoners en belanghebbenden
actief bij de totstandkoming van deze
plannen. Door gebruik te maken van
de kennis, wensen en behoeftes van de
gebruikers (burgers) is het mogelijk om
tot een beter plan te komen. Bovendien
wordt op die manier meer draagvlak
gecreëerd.
Bij inrichting van de openbare
ruimte zijn de volgende aandachtspunten van belang:
1. Past de (her)inrichting binnen het
bestemmingsplan?
Een (her)inrichtingsplan moet passen
binnen de planvorming van de gemeente. In de regel is dit een bestemmingsplan. De gemeente kan echter ook van
een bestemmingsplan afwijken door het
nemen van een ‘projectbesluit’4. In beide gevallen voorziet de wet in inspraakmogelijkheden. Zo moet de gemeente
bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en/of projectbesluiten de desbetreffende voorstellen bekendmaken
via de (huis-aan-huis)krant. Bovendien
moet het ontwerp ter inzage liggen op
het gemeentehuis. Belanghebbenden
kunnen er dan gedurende zes weken
mondeling of schriftelijk hun mening
over geven.
2. Zijn er uitgangspunten voor de
openbare ruimte vastgesteld?
Op het moment dat de beslisser opdracht verleent aan de architect of projectontwikkelaar, dient hij uitgangspunten vast te stellen voor de inrichting van
de directe omgeving inclusief de loop4

Art 3. herziene Wet Ruimtelijke Ordening
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routes. Hoe nauwer de samenwerking
tussen beslisser en architect of projectontwikkelaar, hoe beter de openbare
ruimte direct kan worden meegenomen.

Rode draad door het gehele traject van
inrichting of herinrichting van de openbare ruimte is dat de beslisser steeds
afstemming zoekt met de gebruikers.

Beslissers:
- Stel ontwerpuitgangspunten vast
waarin de functies van de desbetreffende openbare ruimte beschreven worden. Daarmee ontstaat een
algemeen beeld van de consequenties voor looproutes van omwonenden en overige gebruikers.
- Bespreek de uitgangspunten in een
gemeentelijke commissie, zoals
Commissie Openbare ruimte, Infrastructuur of WMO-raad.
- Leg de ontwerpuitgangspunten
voor aan (toekomstige) gebruikers
tijdens een informatiebijeenkomst.
Nodig bewoners daarvoor uit via
een oproep in een huis-aan-huiskrant en/of een uitnodiging aan
specifieke gebruikersgroepen. Zorg
dat de deelnemers later een verslag
krijgen waarin hun inbreng is opgenomen5.
- Werk de ontwerpuitgangspunten
uit in definitieve uitgangspunten.
- Neem in de opdracht aan ontwerpers de uitgangspunten en voorschriften voor toegankelijkheid van
de openbare ruimte mee.
- Stimuleer dat ontwerpers in gesprek gaan met gebruikers van de
openbare ruimte.
- Koppel resultaten en beslissingen
terug naar de gebruikers.

zie bijvoorbeeld de aanpak van de gemeente
‘s-Hertogenbosch bij herinrichting van het marktplein

5
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Inrichting zonder duidelijke scheiding
loop- en fietsroute

Gebruikers:
- Blijf op de hoogte van de plannen
van de gemeente via de (huis-aanhuis)krant.
- Bezoek vergaderingen van de
raadscommissie als het over (her)inrichting gaat. U vindt de data in
de krant.
- Check bij de gemeente of in de
plannen aan toegankelijkheid is
gedacht.
- Vraag om inzage in de plannen.
- Stel zonodig samen met zo veel
mogelijk belanghebbenden een
brief op aan burgemeester en
wethouders. Vraag hierin om de
uitgangspunten die de gemeente
hanteert.
- Informeer naar de inspraakmogelijkheden.
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C

Beheer en onderhoud

Een looproute kan veranderen in een
hindernisbaan als gevolg van slecht
beheer en onderhoud. Denk maar eens
aan scheefgezakte stoeptegels, oprukkende boomwortels en overhangende
takken die de doorgang blokkeren. Het
kunnen stuk voor stuk levensgevaarlijke
struikelblokken zijn voor mensen die
even niet opletten of slecht ter been zijn.
Ook mensen zonder functiebeperking
ergeren zich aan het slechte onderhoud
en de situatie die daaruit ontstaat. Aan
goed beheer en onderhoud wordt vaak
pas gedacht als de (her)inrichting van
de openbare ruimte bijna gereed is.

Hoe langer er sprake is van slecht onderhoud, hoe slechter de toegankelijkheid. De kosten van herstel worden dan
steeds hoger. Daarom zou het goed
zijn als gevallen van slecht onderhoud
ergens gemeld kunnen worden. Hierbij
kan gedacht worden aan een ‘coördinator toegankelijkheid’ of een ‘meldpunt
onderhoud stoep en straat’ (zie hiervoor
ook: ‘continue aandacht voor toegankelijkheid’, pagina 8).

Gebruikers:
- Meld klachten over onderhoud aan
het vaste meldpunt (indien dat er is).
- Spoor uw achterban aan hetzelfde
te doen.
- Stuur indien nodig een brief aan
burgemeester en wethouders over
gesignaleerd gebrekkig onderhoud.
Uw gemeente moet hierop reageren.
- Check of uw gemeente een vast
budget heeft voor onderhoud en
beheer van stoep en straat.
- Raadpleeg het MJOP6 voor de onderhoudsagenda.
- Bezoek raadscommissievergaderingen waarin ‘onderhoud’ aan de
orde komt.

Bij inrichtingsplannen dienen daarom
direct afspraken over het beheer en
onderhoud te worden vastgelegd.

Beslissers:
- Garandeer dat een melder van
onderhoudsklachten binnen een
bepaalde termijn hoort of de klacht
verholpen is en zo ja hoe.
- Een vast budget voor onderhoud
helpt voorkomen dat voor elk
onvoorzien onderhoud geld moet
worden vrijgemaakt.
- Informeer gebruikers over onderhoudsprojecten die op de rol staan.
Dit kan onrust onder omwonenden
en andere gebruikers voorkomen.
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MJOP= MeerJarenOnderhouds-Programma. Hierin
wordt o.a. vermeld waar en wanneer onderhoud
aan de openbare ruimte zal plaatsvinden. Het MJOP
wordt behandeld in een commissie van de gemeente
(bijvoorbeeld Infrastructuur Openbare Ruimte) en
vervolgens ook in de gemeenteraad. Alle belanghebbenden kunnen gebruikmaken van de inspraakmogelijkheden bij de commissie waaronder de openbare
ruimte valt.

6
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Tot slot

Met deze publicatie hopen wij u inzicht
te hebben gegeven in het hele proces
van een ontoegankelijke naar een
toegankelijke looproute. Wij hopen
dat zowel beslissers als gebruikers met
deze handreiking uit de voeten kunnen
om in elke fase op constructieve wijze
met elkaar aan de slag te gaan om het
gezamenlijke doel te realiseren. Uitgangspunt is dat beslissers en gebruikers elk een specifieke rol en verantwoordelijkheid hebben en niet zonder
elkaar kunnen.

‘Stoep en straat toegankelijk in alle
fasen’ is mede mogelijk gemaakt
door de volgende bedrijven:

De tien organisaties die betrokken
zijn bij het project ‘Stoep en Straat’:
Postbus 18003
3501 CA Utrecht
T 030 - 233 00 60
E info@anbo.nl
W www.anbo.nl
Postbus 169
3500 AD Utrecht
T 030 - 291 66 00
E bureau@cg-raad.nl
W www.cg-raad.nl
Postbus 37
6710 BA Ede
T 0318 - 69 53 00
E crow@crow.nl
W www.crow.nl
Postbus 2828
3500 GV Utrecht
T 030 - 291 81 71
E info@fietsersbond.nl
W www.fietsersbond.nl
Postbus 1238
8001 BE Zwolle
T 038 - 422 55 88
E info@pcob.nl
W www.pcob.nl
Postbus 2190
3500 GD JA Nieuwegein
T 030 - 600 84 70
E info@thls.nl
W www.handicapensamenleving.nl
Postbus 325
5201 AH Den Bosch
T 073 - 644 40 66
E ledenservice@uniekbo.nl
W www.uniekbo.nl
Posbus 2062
3500 GB Utrecht
T 030 - 299 28 78
E info@viziris.nl
W www.viziris.nl
Postbus 423
1270 Huizen
T 035 - 524 88 00
E info@vvn.nl
W www.vvn.nl
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
T 020 - 551 77 00
E info@woonbond.nl
W www.woonbond.nl
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