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College van B&W 
Gemeente Rijssen-Holten 
Postbus 244 
7480 AE Rijssen 
 
Onze ref: 2017-01-17 
Betreft:  Ongevraagd advies met betrekking tot visueel beperkten  
Datum:  4 december 2017 
 
 
Geacht college, 
 
Het terrein ‘Chronisch Zieken’ heeft onlangs contact gezocht met inwoners van de gemeente 
Rijssen-Holten die (nagenoeg) blind zijn. Het terrein wilde erachter komen hoe deze mensen 
omgaan met hun beperking; zijn er zaken die beter georganiseerd kunnen worden voor hen 
binnen de gemeente Rijssen-Holten? Er zijn 5 personen geïnterviewd. Dit waren hele 
verschillende mensen; van een alleenstaande jonge vrouw tot een gehuwde man op leeftijd.  
 
Twee ondervraagden hebben in het verleden contact gehad met de gemeente voor bepaalde 
zaken. Beiden gaven aan dat ze goed geholpen waren, maar dat men soms een lange adem 
moest hebben. Eén ondervraagde gaf aan een goed aanspreekpunt te hebben bij het WMO-loket.  
Geen van de ondervraagden heeft ervaring met de website van de gemeente. Het terrein 
‘chronisch zieken’ vraagt zich af of de website van de gemeente Rijssen-Holten wel toegankelijk is 
voor personen met een visuele en licht verstandelijke beperking. Dit geldt wellicht ook voor de 
folders die binnen de gemeente gebruikt worden. We denken dat stichtingen zoals Kalorma en 
Bartimeus tips en adviezen hierover kunnen geven, evenals stichting Ongehinderd, Deventer en 
de stichting Vooruit hun ervaringen kunnen delen met de burgerlijke gemeente t.a.v.de 
toegankelijkheid. 
 
Bij alle ondervraagden komt met stip bovenaan de toegankelijkheid binnen onze gemeente. 
Voorbeelden die men noemde: 
Achterstallig snoeiwerk. Dit is juist voor de inwoner met een visuele beperking zo belangrijk. De 
hulphond loopt onder de tak door, maar de visueel beperkte persoon krijgt de tak in het gezicht.  
Bij melding hiervan bij de gemeente blijkt het een moeizaam proces om het snoeien te realiseren. 
Veranderingen in inrichting binnen de gemeente. De zebrapaden aan de Wijnand Zeeuwstraat en 
de Markeloseweg in Rijssen zijn verwijderd. De hulphond krijgt een commando: ‘Zoek zebra.’ De 
hulphond kan geen gehoor meer geven aan het commando waardoor het lastig wordt om over te 
steken.   
Verder was er een ratel aanwezig bij de kruispunten/oversteek Hoge Pad, Elsenerstraat en 
Oranjestraat. Deze ratel werd als zeer prettig ervaren door de visueel beperkte inwoners. Na het 
verwijderen van deze ratel blijkt het een stuk moeilijker voor deze groep inwoners om veilig over te 
steken.  
Maar ook het Smidsbelt in Holten blijkt ontoegankelijk voor visueel beperkten. Niet alleen voor 
deze doelgroep: vanuit Holten zijn er meer geluiden dat het centrum er niet veiliger op is 
geworden. Daar hoef je niet visueel beperkt voor te zijn. Dit maakt wel dat het voor diegene met 
een visuele beperking nòg gevaarlijker is! Er zijn geen stoepranden aanwezig waardoor het voor 
een hulphond heel lastig is om zijn baasje te begeleiden. Een stoeprand (maar dan ingelegd zodat 
de stoeprand geen obstakel wordt voor rolstoelgebruikers) is een herkenningspunt voor een 
hulphond. Daarnaast kunnen auto’s vanuit 4 richtingen komen.  Met als gevolg dat ook dit heel 
moeilijk blijkt te zijn voor een hulphond om zijn baasje te begeleiden.  
Kort gezegd; geen herkenningspunten maakt dat een verkeerssituatie ontoegankelijk wordt voor 
mensen met een visuele beperking.   
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Spraakhulp: De Rabobank in Holten heeft in het verleden meegedaan aan een pilot waarbij een 
spraakhulp werd geïntegreerd in de pinautomaat. Een geweldige uitkomst voor mensen met een 
visuele beperking! Helaas werd deze spraakhulp na de pilot verwijderd. Bij navraag door de 
inwoner met een visuele beperking kreeg zij het antwoord dat te weinig mensen gebruik maakten 
van de spraakhulp… weg zelfredzaamheid! 
Toegankelijkheid openbare gebouwen, winkels, etc: Een punt van aandacht blijft de 
toegankelijkheid in winkels, gemeentelijke gebouwen etc. Deze moeten zowel voor mensen met 
een visuele beperking als ook voor rolstoelgebruikers en jonge gezinnen met kinderwagens 
toegankelijk blijven. 
We hebben nog een aantal vragen/tips over toegankelijkheid:  
Zou het een idee zijn dat de verantwoordelijk wethouder eens zelf met een rolstoel door de stad 
gaat en de gebouwen ingaat? 
Kan er wellicht gekeken worden of er een openbaar toilet in het centrum kan komen dat 
toegankelijk is voor rolstoelhouders?  
Kan de gemeente ervoor zorgen dat er in de nieuwe bouwbesluiten voor de winkels en horeca 
opgenomen wordt dat er een toilet moet komen dat rolstoeltoegankelijk is?  
Er is een soort van keurmerk, een sticker, die op de ramen geplakt kan worden waar mensen 
kunnen zien dat iedereen welkom is. Op de sticker kan aangekruist worden of dit geldt voor een 
lichamelijke beperking (rolstoel) verstandelijke beperking of een visuele beperking.  
Ten slotte zijn de volgende zaken ook van belang: duidelijke verlichting, ook achterom (steegjes 
ed.) nummering van woningen, gebouwen, brievenbussen op de juiste hoogte, bewegwijzering 
binnen openbare gebouwen, etc. 
 
Openbaar vervoer: Alleenstaanden met een visuele beperking hebben de ervaring dat het 
openbaar vervoer heeft ingekrompen op dienstregelingen. Dit maakt dat de persoon met een 
visuele beperking, maar waarschijnlijk ook andere chronische zieken die aangewezen zijn op het 
openbaar vervoer, minder zelfredzaam zijn geworden. Vooral die groep alleenstaanden zou graag 
zien dat er oplossingen komen in het openbaar vervoer.  
 
N.a.v. bovenstaande werd gekeken naar het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
beperking (aangenomen in 2006) waarbij het uitgangspunt is dat mensen met een beperking 
volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De Tweede kamer is in januari 2016 akkoord 
gegaan met de ratificatie van het VN-Verdrag en de Eerste Kamer is in 12 april 2016 akkoord 
gegaan. Niet alleen de landelijke en lokale overheid moeten nu werken aan een inclusieve 
samenleving. Ook Wmo-raden, lokale belangenorganisaties en mensen met een beperking zelf 
moeten aan de slag. Een inclusieve samenleving is immers een taak van ons allemaal. 
 
Ons advies richting de gemeente: 

- Plannen over herinrichting binnen de gemeente? Neem een visueel beperkte persoon 
mee!  

- Reageer sneller op meldingen qua snoeiwerk maar ook scheve stoeptegels. Geef prioriteit 
aan groen onderhoud (bij trottoirs), zodat er geen (nieuwe) meldingen komen.  

- Het Smidsbelt in Holten is nog niet zo lang geleden aangepast. Maar ons inziens is deze 
nieuw gecreëerde situatie dusdanig gevaarlijk dat deze opnieuw bezien moet worden. 

  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


