Toegankelijkheid
openbare ruimte Doesburg 2018
Noordelijk Molenveld, Zuidelijk Molenveld, de Ooi.

Oktober 2018

Hier voor u ligt het rapport Toegankelijkheid openbare ruimte in de Gemeente
Doesburg 2018 van de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o.
In het afgelopen jaar heeft de SGRD de wijken Noordelijk Molenveld, Zuidelijk
Molenveld en de Ooi bezocht en hier de openbare ruimte getoetst op
toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Ook hebben wij met veel mensen gesproken die als gevolg van hun beperking
op sommige plaatsen in ons mooie Doesburg problemen ondervonden. De nog
steeds voortdurende onduidelijkheid over het nieuwe restafvalbeleid van
gemeente Doesburg zorgt nog steeds voor de nodige onrust.
Met dit document hopen wij de gemeente een handreiking te doen om
problemen voor haar inwoners die met een beperking leven, adequaat op te
gaan lossen.
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Inleiding
Op 14 juli 2016 is door Nederland het VN verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap geratificeerd. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en
volledige participatie. In het verdrag is aangegeven wat de (gemeentelijke) overheid moet doen om
ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Dit houd in dat ook
gemeente Doesburg zich verplicht om personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te
leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven. De gemeente moet passende
maatregelen nemen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang
te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van
informatie- en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten
die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden.
Natuurlijk kan dit niet allemaal van de ene dag op de andere dag geregeld zijn en is het voor de
gemeente Doesburg een lastige taak. Doesburg, met haar historisch centrum, is een bijzonder
verhaal omdat juist deze historie niet verloren mag gaan en dat het hier veelal om monumentale
gebouwen, aanzichten en gebieden gaat. In het voorgaande jaar heeft de SGRD al een inventarisatie
gemaakt hoe de ondernemers van Doesburg er mee omgaan, waarvan de uitkomst
verbazingwekkend positief was, juist gezien deze monumentale beperkingen.
In het toegankelijkheidsrapport 2017 hebben we hierover uitgebreid bericht. Ook hebben we in dit
rapport verschillende aanbevelingen gedaan richting gemeente Doesburg. Helaas hebben we als
SGRD tot op heden nog weinig respons gehad en zijn er nog geen duidelijke verbeteringen waar te
nemen. Toch willen we de gemeente vragen onze rapporten zeer serieus te nemen en daar waar
mogelijk haast te maken met verbeterpunten.
Zoals ook uit dit rapport zal blijken, zijn er bepaalde zaken die geen uitstel kunnen verdragen, zaken
die de veiligheid betreft van mensen met een beperking en ouderen die slecht ter been zijn.
Natuurlijk kan niet alles in één keer opgelost worden en zijn er vergevorderde plannen om
bijvoorbeeld het centrum te revitaliseren. Dit gaat echter nog geruime tijd duren voordat hiermee
een aanvang wordt genomen, er zijn echter dringende zaken die hierop niet kunnen wachten en
hiervoor zou dan ook een tijdelijke oplossing gevonden moeten worden die snel geïmplementeerd
kan worden.
Kortom, er is in Doesburg veel werk te verzetten. De grootste problemen moeten op korte termijn
opgelost worden, dit omdat de veiligheid van mensen hier in het geding is. De Stichting
Gehandicapten Raad Doesburg e.o. wil heel graag samen met de gemeente deze problemen
aanpakken en oplossen.
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Toegankelijkheid Noordelijk Molenveld
Van het Noordelijk Molenveld kan worden gezegd dat de trottoirs en dergelijke goed toegankelijk
en begaanbaar zijn. Problemen die in andere wijken spelen, ziet men hier niet. Voorbeelden van
dergelijke zaken:
Nagenoeg alle trottoirs zijn op de straathoeken voorzien van een verlaging, een op– afrit, zodat men
met rolstoel, rollator of andere hulpmiddelen de trottoirs eenvoudig op en af kan bewegen.

De trottoirs liggen vlak, er is geen hinder van trottoirtegels die omhoog komen of scheef liggen
door bijvoorbeeld worteldruk van bomen.

Afvalcontainers
Het enige punt van aandacht zijn de ondergrondse afvalcontainers die, als de planning verloopt
zoals is aangekondigd, in januari 2019 in gebruik moeten worden genomen. De SGRD heeft op het
Noordelijk Molenveld geen openbare containers aangetroffen. De containers van bijvoorbeeld het
appartementencomplex de Bongerd zijn alleen maar bestemd voor de bewoners van de Bongerd.
De enige vraag voor Noordelijk Molenveld luidt dus;
Hoeveel ondergrondse containers worden er in deze wijk geplaatst en op welke locaties?
Voor wat betreft de openbare ruimte kan de SGRD alleen maar concluderen;
Noordelijk Molenveld, een voorbeeld voor de rest van Doesburg.
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Toegankelijkheid Zuidelijk Molenveld
In tegenstelling van het Noordelijk Molenveld, moet van het Zuidelijk Molenveld gezegd worden
dat er hier vele lastige punten zijn voor mensen met een beperking. Hieronder volgt een opsomming
van problemen zoals de SGRD deze heeft gesignaleerd.

Het politiebureau
Het politiebureau is vanaf de voorliggende parkeerplaats alleen toegankelijk met een stenen trap,
onbereikbaar dus voor mensen met een rollator of rolstoel.

Een oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een rolstoelhelling gerealiseerd zou worden
onder de ramen links van de ingang. Deze zou de toegankelijkheid voor rolstoel- en rollatorgebruikers aanzienlijk verbeteren.

Voor de veiligheid van iedereen acht de SGRD het wenselijk dat de trap wordt voorzien van een
leuning. Er is geen invalidenparkeerplaats bij het politiebureau. Een wegwijzerbord richting het
politiebureau zou wenselijk zijn.
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Prins Bernardplein
De SGRD geeft als tip om halverwege het plein het trottior te verlagen zodat er een op- en afrit
ontstaat.

Monseigneur Bekkerslaan
Aan deze laan heeft de SGRD veel wortelgroei van bomen geconstateerd, die de trottoirs omhoog
drukken, waardoor er gevaarlijke situaties (kunnen) ontstaan voor alle burgers, maar zeker voor
mensen met een beperking. Verder zijn de trottoirs over grote delen in slechte staat doordat tegels
zijn gaan wijken en verzakken waardoor wielen van rollators en rolstoelen erin kunnen vast raken
met alle gevolgen van dien.
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Bij de flats, hoek Kraakselaan – Monseigneur Bekkerlaan, de Hoge Linie en Menno v Coehoorn,
staat een restafvalcontainer. Deze is echter niet toegankelijk voor mensen met een rollator of
rolstoel door het ontbreken van een op- afrit. Daarom zou de SGRD willen pleiten om het
tegelplaatsje rondom te voorzien van een aflopende rand.
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Kraakselaan
Aan de Kraakselaan, locatie bushalte, bevind zich één enkel fietsenrek aan de oostelijke zijde , waar
vele fietsen 'los' omheen worden gezet. Hierdoor kunnen rolstoelers en rollators er vaak er niet meer
door.
Wellicht is een uitbreiding van de fietsenrekken een optie om dit probleem op te lossen.

Afvalcontainers aan de Kraakselaan zijn niet bereikbaar voor mensen met een beperking, aangezien
de trottoirs te hoog zijn en via de achterzijde niet benaderbaar. Ook staan ze op, naar inzien van de
SGRD op gevaarlijke plaatsen.
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Van het zebrapad aan de Kraakselaan naar de van Ubelstraat is de trottoir aan één kant verlaagd, de
andere kant heeft een hoog trottoir (Noordelijk Molenveld zijde) waardoor deze moeilijk of niet
toegankelijk is voor mensen met een hulpmiddel zoals rollators of rolstoelen.

Het fietspad van de Kraakselaan richting Doetinchem ligt erg scheef. Dit levert een gevaar op met
name voor scootmobielrijders. Deze kunnen hier gevaarlijk overhellen waardoor ze kunnen
omvallen met alle gevolgen van dien. Scootmobielrijders zijn hierdoor gedwongen om midden op
het fietspad te rijden, wat weer gevaar oplevert voor tegenliggers.
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Algemeen
Veel trottoirranden moeten verlaagd worden zodat ze toegankelijk worden voor rollators, rolstoelen
en scootmobielen.
Door de hele wijk liggen trottoirtegels scheef, zoals te zien op de foto van bijvoorbeeld de Prins
Hendrikstraat, wat ook weer gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
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Toegankelijkheid de Ooi
Op enkele punten na kan de SGRD zeggen dat de Ooi in goede staat verkeerd. Dit wel met de
kanttekening dat het asfalt in Chrysantenstraat en Dahliastraat scheuren en gaten vertoond, maar de
SGRD vertrouwd erop dat dit met de op hand zijnde renovatie van de wijk opgelost zal worden.
Een probleem dat voor de hele wijk geldt is, dat de afritten die dan wel aanwezig zijn, niet op de
juiste plaats liggen. Deze zouden naar de straathoeken verplaatst moeten worden, zoals in de wijk
Noordelijk Molenveld. Nu liggen ze iets de straten in, waardoor de mensen met een rollator of
rolstoel, altijd een stuk de straat in moeten om over te steken. Vaak staan er schuttingen, struiken of
hekken geplaatst waardoor de draai naar de op- afrit te krap is. Hierdoor raakt men bovendien het
complete overzicht op het verkeer kwijt waardoor dus ook de verkeersveiligheid in het geding is.

Ook gebeurd het nu vaak dat de auto's voor de afritten worden geparkeerd waardoor rollators,
rolstoelen en scootmobielen niet van de trottoir kunnen gaan.
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Looijersweg
Bij de toegang van het sportcomplex aan de Looijersweg zijn de trottoirtegels verzakt. De SGRD
pleit ervoor om dit te herstellen aangezien dit onveilige situaties kan opleveren.

Vuurdoornstraat
Door een te brede heg wordt voor een gedeelte aan de Vuurdoornstraat het trottoir voor de helft
versperd. Hierdoor is er te weinig ruimte voor bijvoorbeeld rolstoelers en rollators.
Dit probleem komen we overigens op meerdere plaatsen tegen in de diverse wijken.
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Begoniastraat
Op de hoek Begoniastraat – Magnolialaan komen door de druk van boomwortels trottoirtegels
omhoog. Ook dit komen we op meerdere plaatsen in de diverse wijken tegen.

Verder zijn de trottoirs op de Ooi mooi breed en liggen ze behoorlijk recht. Echter de SGRD wil
niet pretenderen dat zij alle hobbels heeft opgemerkt. Daarom willen we er voor pleiten dat wanneer
burgers individueel dergelijke zaken melden, deze zeer serieus te nemen.

Seringenlaan
Voor de bejaardenwoningen aan de Seringenlaan bevinden zich geen op- afritten op de juiste
plaatsen, iets waar de SGRD wel sterk voor pleit.
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Afvalbeleid
Met het oog op het nieuwe afvalbeleid dat in januari 2019 zal worden ingevoerd wil de SGRD
stellen dat de twee afvalcontainers die in september 2017 zijn bijgeplaatst, verre van toereikend
zijn. Wij hopen in de te presenteren plannen zeker drie of vier containers in deze wijk bijgeplaatst te
zien worden, die ook toegankelijk zijn voor mensen met hulpmiddelen.
In dit kader heeft de SGRD geconstateerd dat de afvalcontainer aan de Magnolialaan dan wel
bereikbaar is voor rolstoelers en scootmobielen, maar dat de container nadat het afval is
gedeponeerd achteruit rijdend verlaten moet worden. Iets wat zonder meer gevaarlijke situaties
oplevert omdat niet iedereen even bedreven is in het achteruit rijden met een scootmobiel.

Wellicht is de gemeente Doesburg van mening dat er bijvoorbeeld aan de Koppelweg en aan de
Goudenregenstraat voldoende containers bij de flats staan, maar daar is ons inziens capaciteit al
haast ontoereikend voor de flatbewoners. Ook vallen deze natuurlijk ver buiten de overeengekomen
loopafstand van 150 meter voor de overige delen van de wijk.
De SGRD kan concluderen dat de Ooi, tot op een aantal punten na, goed toegankelijk is. In
hoofdzaak gaat dit om de verkeerd geplaatste op- en afritten van de trottoirs, versperde trottoirs en
het tekort aan afvalcontainers.
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Doesburg.
Zoals iedere gemeente is ook Doesburg verplicht de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit te
voeren. Kort gezegd houdt dit in dat mensen een hulpvraag in kunnen dienen voor ondersteuning tot
participatie in de samenleving. Dat kan gaan ter ondersteuning om het huis schoon te houden, zorg
bij ziekte en voor hulpmiddelen binnenshuis maar ook om buitenshuis mee te kunnen doen in de
samenleving.

Bereikbaarheid
Het Zorgloket is op maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar op het gemeentehuis van
9.00 tot 10.00 uur. Voor direct contact kunt u terecht aan de Linie 4, ook op maandag tot en met
donderdag, maar dan van 10.00 tot 12.00 uur.

Procedure
Nadat fysiek of telefonisch een hulpvraag is neergelegd bij het Zorgloket, wordt deze door de
medewerkers getoetst en over het algemeen vervolgd door een keukentafelgesprek, de consulenten
willen graag de huissituatie zien. Houd wel voor ogen dat er altijd een cliënt ondersteuner hierbij
aanwezig mag zijn. Dat kan een bekende van de cliënt zijn, bijvoorbeeld een mantelzorger of
familielid, maar wanneer daarom gevraagd wordt dient de gemeente een onafhankelijke cliënten
ondersteuner te regelen.
De periode van aanvraag mag uiterlijk zes weken duren. Als dit problemen oplevert dient de
gemeente daar binnen deze zes weken over te berichten. Na de toekenning van bijvoorbeeld
huishoudelijke hulp, een hulpmiddel om zich buitenshuis te verplaatsen of voor in huis, schakelt de
gemeente een partij in om dit uit te voeren.
De SGRD wil er wel op aandringen dat de wensen van de cliënt, zolang dit redelijk blijft, leidend
dienen te zijn. De cliënt weet doorgaans zelf het beste welk hulpmiddel, in welke vorm, het meeste
goed doet voor zijn situatie. De ene cliënt zal meer gebaat zijn met een traplift om de
bovenverdieping van zijn huis te bereiken, voor een ander kan het beter zijn om naar een woning
gelijkvloers te verhuizen.

Kanttekeningen
Hoewel het fysieke Zorgloket in een goed toegankelijk pand is gevestigd, ziet de SGRD daar toch
enige problemen. Allereerst moet via de balie een consulent van de bovenverdieping geroepen
worden, wat in een aantal gevallen behoorlijk lang kan duren. Er zijn wachttijden van een half uur
of langer geconstateerd. Bijkomend probleem is daarbij dat er, bij de balie, geen behoorlijke
wachtruimte is. Er staat alleen een bankje, zonder leuningen of wat voor ondersteuning dan ook,
waar mensen met lichamelijke klachten moeilijk of niet kunnen zitten.
De privacy van de cliënt is in deze setting ook in het geding. Allereerst al tijdens het wachten op de
consulent, maar ook tijdens het gesprek. De daarvoor bestemde spreekkamers zijn erg gehorig en
liggen direct aan de peuter afdeling van de bibliotheek. Tijdens de gesprekken horen cliënten
bibliotheek bezoekers tijdens het boeken uitzoeken, de kinderen rond lopen en spelen en ook
worden er in de ochtenduren activiteiten voor schoolkinderen georganiseerd.
De SGRD zou dan ook aanraden het WMO loket naar boven te verplaatsen, waar de cliënten ook
kunnen beschikken over een ruime wachtruimte en meer rust heerst dan in de bibliotheek.
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De aanvraag procedure verloopt doorgaans goed, in tijden van drukte kan deze wat langer duren,
maar de SGRD heeft geen klachten ontvangen dat de periode van zes weken overschreden wordt.
Voor het vervolg, de uitvoering van de hulpvraag, geldt echter dat dit vaak te lang duurt. Na weken
komt de aanvrager per telefoon bij de aangewezen partij regelmatig niet verder dan, de leverancier
heeft nog niet geleverd, door vakanties en drukte hebben wij de voorziening niet kunnen leveren.
Naar inzien van de SGRD zou dan een andere leverancier gezocht moeten worden en/of de
capaciteit van het personeel worden uitgebreid.
Zoals gezegd dient iedere gemeente de Wet Maatschappelijke Ordening uit te voeren binnen de
daarvoor gestelde termijn, wat gebeurt aan de hand van een verordening die zij opstellen. Wanneer
u deze wilt nalezen kunt u de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg'
ook via de website van de SGRD downloaden.
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Conclusies
De Stichting Gehandicaptenraad Doesburg e.o.:
is blij dat de wijken Molenveld en Ooi goede pluspunten hebben qua toegankelijkheid voor
mensen met een beperking.
concludeert desondanks dat er nog veel werk ligt op diverse locaties wat betreft worteldruk
op trottoirs en op- en afritten van trottoirs.
concludeert dat daardoor de bereikbaarheid van afvalcontainers nog veel te wensen overlaat.
concludeert dat de hoeveelheid afvalcontainers nog veel te laag is.
is blij met de aandacht en de interesse die WMO consulenten tonen voor de cliënten.
concludeert dat de huisvesting voor de gesprekken met cliënten niet genoeg privacy biedt.
constateert dat cliënten regelmatig onacceptabel lang moeten wachten op toegewezen
hulpmiddelen en/of reparatie.
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Aanbevelingen
De SGRD wil aanbevelen om de trottoirs vrij te maken van worteldruk en deze weer vlak te leggen.
Het politiebureau moet beter toegankelijk worden.
De op- en afritten van de trottoirs bij voorkeur in de bocht (zie Noordelijk Molenveld) voor een
beter verkeersoverzicht en om te voorkomen dat deze door geparkeerde voertuigen versperd kunnen
worden.
Fietspaden dusdanig te maken zodat iedereen, ook met een beperking, zich veilig hierover kan
verplaatsen.
Bij het nieuw in te voeren afvalbeleid ervoor te zorgen dat er voldoende afvalcontainers komen
zodat niemand verder hoeft te lopen als de 150 meter, zoals dit is vastgelegd in de motie die op 26
oktober 2017 is aangenomen.
NOOT: Het gaat om loopafstand, niet om een straal.

Ook blijft de SGRD er sterk op wijzen dat de afvalcontainers voor iedereen, ook voor mensen met
een beperking, bereikbaar en toegankelijk moeten zijn. Wij wijzen wederom op het VN Verdrag
voor de rechten van de gehandicapte Mens, dat door Nederland in juni 2016 geratificeerd is.
Bij de WMO zou de SGRD willen pleiten voor een huisvesting met betere wachtruimte en privacy.
Ook zouden de WMO consulenten meer moeten monitoren of aanvragen die zijn goedgekeurd
adequaat worden uitgevoerd en mensen niet maanden lang hoeven te wachten. Met de excuses als
'vakantie' en 'de leverancier heeft nog niet geleverd' is de cliënt een keer klaar.
Als laatste wil de SGRD een onderwerp noemen wat in dit rapport nog niet ter sprake is gekomen,
maar zeker nog altijd onze onverdeelde aandacht heeft.
De SGRD blijft zich inzetten voor er een openbaar invalidentoilet in het centrum. De locatie waar er
nu een dergelijke voorziening geplaatst is, de Bleek, is helemaal verkeerd gekozen. Het is te ver
weg van het centrum en wanneer mensen daar al naar toe gaan, besluiten zij om niet meer terug te
keren naar het centrum, maar om naar huis te gaan.
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