
Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden

Adviesraad WMO Leiden
Mevrouw S. Lambermont
Van der Valk Boumanweg 178d
2352 JD  LEIDERDORP

Bezoekadres

Postadres

Telefoon
E-mail

Website

 Gemeente Leiden

Stationsplein 107
2312 AJ LEIDEN

Postbus 9100
2300 PC LEIDEN
071-516 56 03
sleutel@leiden.nl
www.leiden.nl/gemeente

Datum 22 februari 2012 Contactpersoon H. de Graaff
Ons kenmerk Doorkiesnummer 071 - 516 7140

Onderwerp Reactie op gevraagd advies aangaande het ontwerp-
Handboek kwaliteit openbare ruimte (conceptversie 31
maart 2011)

Geachte mevrouw  Lambermont,

Hierbij zenden wij u een reactie op uw gevraagd advies aangaande het ontwerp-Handboek
kwaliteit openbare ruimte d.d. 14 juni 2011.
Het advies van de WMO hebben wij ter harte genomen. Het advies en de Handreiking
Toegankelijkheid openbare ruimte Leiden is gebruikt om het handboek te verbeteren.
Het advies is destijds gegeven op de concept-versie van 31 maart 2011.
Het advies is specifiek gebruikt voor de volgende onderdelen van het handboek:

 paragraaf 2.1.2 Toegankelijkheid mindervaliden van Deel 1 Uitgangspunten
 profielen van DEEL 2 (technische maatvoering)

Het spijt ons dat wij niet eerder in de gelegenheid waren een reactie te geven op uw vragen
en antwoorden.

Hieronder volgen onze antwoorden op uw vragen en opmerkingen.

3. Ten aanzien van enkele inhoudelijke punten uit het handboek
3.1  Bij paragraaf 1.3.3.8 ‘Fietsparkeren’, op blz. 36: de dubbellaags etagerekken zijn voor

mensen met een beperking niet bruikbaar, wellicht kan voor de onderste laag een
prioriteit gegeven worden aan mensen met een beperking of ouderen.
Antwoord gemeente.
Het geven van prioriteit aan mensen met een beperking of ouderen in de onderste laag
van de dubbellaags etagerekken is niet iets wat middels het handboek geregeld kan
worden.

3.2 Bij paragraaf 1.4.1.1. ‘Openbare ruimte’, op blz. 45: In het centrum dienen voldoende
zitbanken aanwezig te zijn. Het weghalen van bankjes dient weloverwogen te gebeuren.
Men moet niet verplicht worden een horecagelegenheid te gebruiken om even uit te
rusten tijdens een wandeling in het centrum.
In de handreiking zijn normen aangegeven voor het plaatsen van banken langs
(hoofd)voetgangersroutes.
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Antwoord gemeente
Uw opmerkingen en adviezen zijn mee genomen in het handboek en zijn terug te vinden
op pagina 21 van deel 1 en op pagina 43 van deel 3.

3.3 Ten aanzien van paragraaf 1.4.2. ’Stationsgebied’ op blz. 50 en het aanleggen van
buurtparken: er dienen voldoende parkeerplaatsen invaliden algemeen te worden
aangebracht bij voorzieningen en voor mensen zonder gehandicaptenparkeerkaart die
aangewezen zijn op een auto. Bovengenoemde punten zijn slechts enkele punten die we
alvast mee willen geven zonder de intentie hiermee compleet te zijn.

     Antwoord gemeente
Ook in deze danken wij u voor uw opmerkingen en adviezen echter het instellen van
 invalidenparkeerplaatsen is niet een onderwerp dat in het Handboek geregeld kan
worden. Desalniettemin zullen wij uw aanbeveling doorsturen naar de afdeling Verkeer en
Wijkmanagement.

     3.4  Voor mensen met een hulpmiddel is het wenselijk dat op oversteekpunten de
stoepranden worden verlaagd. Om mensen met een visuele beperking te compenseren
zouden deze verlaagde stoepranden standaard moeten worden voorzien van
waarschuwingsmarkeringen op het loopvlak door middel van bijvoorbeeld noppentegels.

     Antwoord gemeente
Uw opmerkingen en adviezen zijn mee genomen in het handboek en zijn terug te vinden
op pagina 21 van deel 1 en op pagina 43 van deel 3.

      3.5  Specifieke aandacht behoeven de zijwegen en zijstegen die uitkomen op een trottoirloze
rijbaan langs een onbeschermde gracht. Dit om te voorkomen dat visueel gehandicapten
dan ongemerkt het risico lopen de gracht ingeleid te worden.

      Antwoord gemeente
Uw opmerkingen en adviezen zijn mee genomen in het handboek en zijn terug te vinden
in de profielen.

      3.6 In het handboek wordt geen verbinding gelegd tussen het verwijderen van
oriëntatiepunten en gidslijnen (zoals stoepranden) en het aanleggen van vervangende
gidslijnen(zoals blindengeleidelijnen).

      Antwoord gemeente
Op meerdere plaatsen in het Handboek staat nu beschreven dat wanneer er geen
gidslijnen (meer) zijn er alternatieve gidslijnen, zoals blindengeleidelijnen, moeten komen.

4. Adviezen/aanbevelingen
De Adviesraad WMO Leiden adviseert het Handboek kwaliteit openbare ruimte in overleg
met het Platform Gehandicapten Leiden verder uit te werken zodat aan alle doelgroepen
gedacht wordt. Het Platform kan tevens zorgen voor een integrale afstemming van
verschillende gebruikerswensen en –eisen.

        Antwoord gemeente
Er is nader contact geweest met het Platform Gehandicapten Leiden middels een

             briefwisseling. De opmerkingen c.q. aanbevelingen zijn gebruikt om het Handboek

Nu ko
pen

!

PDF-XChange

w
w

w.easyco mputin
g.c

om

Nu ko
pen

!

PDF-XChange

w
w

w.easyco mputin
g.c

om

http://www.easycomputing.com/pdf
http://www.easycomputing.com/pdf


Datum
Kenmerk

5-3-2012 Gemeente Leiden

Pagina 3 / 3

             nadien verder te verberen. De desbetreffende briefwisseling vindt u als bijlage bij deze
             brief.

    4.2   De Adviesraad leest dat er sprake is van een TACOR, en de raad adviseert deze
            adviescommissie te koppelen aan het Platform Gehandicapten Leiden.
    Antwoord gemeente

Dit valt buiten de reikwijdte van het Handboek. Wij hebben uw advies voorgelegd aan de
            voorzitter van Tacor.

    4.3 Het beheren en onderhouden van de openbare ruimte brengt vanzelfsprekend
handhaving met zich mee. Het gaat hierbij om het voorkomen van het blokkeren van de
doorgang van de voetgangersroute zoals dat door uitstallingen, stoepparkeren,
fietsparkeren, maar ook situaties als werk-in-uitvoering op de stoep gebeurd. Hier ligt de
relatie met APV en vergunning. De Adviesraad doet de aanbeveling om een eis in de
vergunning op te nemen zodat maatregelen ten aanzien van de doorgang van
mindervalide voetgangers en hun hulpmiddelen getroffen kunnen worden.

     Antwoord gemeente
Dit handboek gaat met name over de inrichting van de openbare ruimte en niet over
handhaving van de openbare ruimte. Desalniettemin zullen wij uw aanbeveling
doorsturen naar de afdeling Vergunningen.

Ter informatie. Het Handboek wordt naar verwachting in maart aan het college aangeboden
ter besluitvorming.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,
Namens deze,

Hoogachtend,

drs. I. (Irene) Baard
Teamleider Stadsleven
Afdeling Realisatie
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