
 
  Secretaris: Jacquelien Plomp 
  Constantijn Huygensstraat 23 
  7461 ZH  Rijssen 
  Tel: 0548-543424 / 0642487861 
  Email: jacplomp@gmail.com 
 

 1 

College van B&W 
Gemeente Rijssen-Holten 
Postbus 244 
7480 AE Rijssen 
 
 
Onze ref: 2018-01-01 
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Hallo Bart, 
 
Hieronder volgen de opmerkingen van de ASD over het conceptrapport toegankelijkheid.  
 
Enkele afgevaardigden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben dit rapport doorgenomen en 
hebben hierbij de volgende opmerkingen/ kanttekeningen gemaakt: 
 
Als leden van de ASD waren wij enigszins verrast dat er binnen de gemeente Rijssen-Holten bijna 
6000 inwoners zijn met een fysieke dan wel een visuele beperking voor wie de toegankelijkheid 
van de openbare ruimte problemen/knelpunten oplevert. 
Het is goed dat nu in kaart is gebracht waar de knelpunten liggen. Wellicht is het wenselijk 
wanneer de toegankelijkheid wordt getoetst in andere wijken in de gemeente Rijssen-Holten om 
mensen met een visuele dan wel motorische beperking bij het onderzoek te betrekken. Deze 
inwoners met een (motorische en/of visuele beperking) zullen de knelpunten waarschijnlijk anders 
beoordelen. Een van de mensen die u hiervoor kunt benaderen, is de heer W. Otten die een zoon 
heeft met een visuele beperking. Hij heeft de gemeente Rijssen-Holten al vele malen van advies 
voorzien. 
 
Naar aanleiding van punt 2.3 toetsingskader wordt het volgende opgemerkt. Het toetsingskader 
geeft een minimale breedte van 0,9 m op looproutes. De optimale breedte is echter > 1.5 m. Ons 
voorstel zal zijn om de optimale breedte aan te houden daar waar dit mogelijk is en anders een 
minimale breedte van 1,2 m op looproutes; ook al omdat de rolstoelen steeds breder worden. 
Naar aanleiding van dit rapport worden de volgende opmerkingen geplaatst: 

- Knelpunt 1: trottoir te smal. Voorgestelde maatregel: trottoir egaliseren met de weg. 
Bestaat er dan geen gevaar dat automobilisten het trottoir gaan gebruiken als rijbaan? Is 
het niet mogelijk om de Molenstraat vanaf de Bleekstraat eenrichtingsweg te maken? Aan 
de Molenstraat ligt een drukke huisartsenpraktijk en een school voor bijzonder onderwijs 
waar veel leerlingen ook van buiten Rijssen gebracht worden met de auto. Indien dit niet 
mogelijk is, dan graag duidelijk accentueren waar het trottoir is. 

- Knelpunt 6 en 7 blokkade trottoir door (geparkeerde) auto’s. Voorgestelde maatregel: 
handhaving. Wie moet de handhaving doen? De Boa (buitengewoon opsporings-
ambtenaar) of de politie?  Wat zijn de sanctiemogelijkheden? Hoe vaak wordt 
gecontroleerd? Wanneer dit zo nu en dan wordt gecontroleerd, zijn wij bang dat deze 
maatregel niet werkt.  (Waarschuwing, bij herhaling boete en/of wegsleepregeling) Kan de 
situatie zodanig worden aangepast met kleine paaltjes dat automobilisten niet meer 
kunnen parkeren en dat rolstoelgebruikers gewoon gebruik kunnen maken van het trottoir? 

- Knelpunten: 10, 19 20 en 21 zijn vervallen was hier geen noodzaak meer om maatregelen 
te nemen? 

- Knelpunt 9a: Doorgang te smal. Voorgestelde maatregel: Verplaatsen nietjes. Heeft dit 
zin?  De doorgang blijft onvoldoende breed, kunnen de nietjes niet verwijderd worden? 
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- Knelpunt 17 en 23: voetpaden geblokkeerd. Voorgestelde maatregel: handhaven/ 
afspraken maken. Wie gaat handhaven en hoe vaak wordt gecontroleerd? Is hier voor 
geen andere oplossing mogelijk? Afspraken maken met winkeliers en handhaven. Onze 
vraag/zorg is dit wel voldoende? 

- Knelpunt 26: Doorgang te smal. Voorgestelde maatregel: verplaatsen nietjes. Waarheen 
dan? 

- Knelpunt 30: Trottoir te smal. Voorgestelde maatregel: trottoir verbreden. De boom 
weghalen is ook een optie en wellicht goedkoper. 

- Knelpunt 34: Prullenbak belemmert doorgang. Voorgestelde maatregel: Prullenbak 
verplaatsen, maar blijft de doorgang toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Als er een grote 
bus geplaatst wordt, zoals te zien op de foto, blijft het trottoir nog vrij smal, vooral als 
mensen een brede rolstoel hebben. 

- Knelpunt 37: Trottoir te smal door bomen. Welke keuze wordt er gemaakt? Bomen weg of 
opheffen lang(s)parkeren? 

- Knelpunt 38: Voetpad geblokkeerd door fietsen. Welke keuze wordt gemaakt? Verplaatsen 
klemmen of opheffen parkeervak?  

-  
Wij hopen dat onze gemaakte opmerkingen/kanttekeningen bij zullen dragen aan het onderzoek. 
 
Wanneer er nog vragen zijn hierover, zij we te allen tijde bereid deze te beantwoorden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


