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Betreft: Advies over de ontwerp-Kadernota kwaliteit openbare ruimte
2025

Uitgebracht d.d.: 9 mei 2011 door de Adviesraad WMO Leiden

Hierbij adviseert de Adviesraad WMO Leiden over de ‘ontwerp-Kadernota kwaliteit
openbare ruimte 2025,’ door het college van B&W vastgesteld voor inspraak op 8 maart
2011.

1. Algemeen
De Adviesraad heeft met belangstelling kennis genomen van deze ontwerp-Kadernota en is
verheugd over de hierin beschreven voorgenomen principes voor de inrichting van de
openbare ruimte zoals duurzaamheid, standaardisatie, integraliteit, rust, samenhang,
veiligheid en het mijden van kapitaalverlies.
De Adviesraad heeft een exemplaar van het ontwerp-Handboek kwaliteit openbare ruimte
2025 opgevraagd en zal hier desgewenst op een ander tijdstip op reageren.

De Adviesraad heeft deze nota gelezen vanuit de relatie met prestatieveld 5 van de Wmo:
‘Bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal
probleem.’
Vanuit dit perspectief heeft de Adviesraad reeds eerder adviezen uitgebracht over de
inrichting van de openbare ruimte in Leiden. Dit zijn:

- Handreiking toegankelijkheid openbare ruimte Leiden d.d. 12-01-2009
- M.b.t. het ‘Stimuleringsplan Winkelen, Wonen, Welzijn en Zorg’, d.d. 22-01-2009
- M.b.t. ‘Kadernota bereikbaarheid, conceptversie december 2008’, d.d. 19-02-2009
- M.b.t. ‘Wijkontwikkelingsplan Zuidwest,’ d.d. 25-02-2009

Deze adviezen blijven onverminderd van kracht. Ten aanzien van de ‘Handreiking
toegankelijkheid openbare ruimte Leiden’ is in het antwoord van de gemeente d.d. 22-12-
2009 toegezegd dat de inhoud hiervan zal worden verwerkt in het ‘Handboek kwaliteit
openbare ruimte’.

In deze kadernota ontbreekt echter het kwaliteitsaspect toegankelijkheid openbare ruimte.
Wij zien graag dit aspect én de uitgangspunten hiervan terug in deze kadernota.

Wij onderschrijven hetgeen wat in paragraaf 4.1.2 is verwoord, namelijk dat bij de inrichting
van de openbare ruimte er speciale aandacht is voor de meest kwetsbare gebruikers.

Verder missen wij de wijze waarop afwegingen worden gemaakt. De Adviesraad is van
mening dat bij afwegingen de belangen van de gebruikers en meer specifiek de mensen met
een beperking en hun eventuele hulpmiddelen worden betrokken.

Hieronder worden enkele punten uit de nota beschreven waarover de Adviesraad van
mening is dat deze aandacht behoeven bij de uitvoering en handhaving van het beleid ten
aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte.
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2. Aandachtspunten bij de ontwerp-Kadernota kwaliteit openbare ruimte
2025

2.1 M.b.t. p. 29, paragraaf 4.3. De Adviesraad neemt aan dat bij de inrichtingsprincipes
rekening wordt gehouden met de (hoofd)voetgangersstructuur uit het destijds
vastgestelde Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP).

2.2 M.b.t. p. 40, paragraaf 5.2 Kwaliteit: In dit hoofdstuk wordt beschreven dat het
gerechtvaardigd is een hoger investeringsniveau te handhaven op plekken die voor de
gemeenschap waarde hebben dan op plekken die maar voor een beperkte groep van
betekenis zijn.
De Adviesraad is van mening dat voor groepen van mensen met een beperking (hoe
gering ook van omvang) de openbare ruimte toegankelijk moet kunnen blijven.
Toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke en zintuiglijke beperking is
namelijk een belangrijk aspect bij de gebruikswaarde van de openbare ruimte.

2.3 M.b.t. p. 41, paragraaf 5.3 De kwaliteitsindex: Dit instrument geeft goed inzicht in
welk gebied in de stad welk kwaliteitsniveau wordt toegekend. De Adviesraad denkt
echter dat niet ieder gebied geschikt is voor dit instrument en pleit voor
investeringen ten aanzien van de doelgroep mensen met een beperking ook in de
kwaliteit van openbare ruimte(n) met een lagere gebruiksintensiteit.

2.4 De Adviesraad onderschrijft hetgeen op pagina 11 in paragraaf 2.3 genoemd wordt,
namelijk dat het beheersysteem vraagt om een ijzeren discipline van de organisatie en
het bestuur en dat handhaving dus van essentieel belang is.
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