Aan: College van B&W Barneveld
Betreft: Schriftelijke vragen aandacht minder validen
Barneveld, 8 oktober 2021
Geacht college,
Namens de fractie van de ChristenUnie stellen we op grond van artikel 42 van de
organisatieverordening van de gemeenteraad vragen over de toegankelijkheid van wandelpaden
en winkelcentra voor minder validen.
Deze week wordt er landelijk aandacht gevraagd voor een toegankelijke samenleving voor
mensen met een beperking. De ChristenUnie ondersteunt deze aandacht van harte omdat wij
geloven in een inclusieve samenleving. Afgelopen zomer is het “Wandelrondje Barneveld”
geopend. Hierin zijn delen goed begaanbaar voor rolstoelgebruikers, maar het zijn delen en niet
het gehele traject en ook geen specifiek afgebakend rondje. Bovendien blijkt – na o.a. contact met
de gehandicaptenraad in Barneveld - het onderhoud van het rolstoelpad in het Schaffelaarse bos
gebrekkig, waardoor de gebruiksvriendelijkheid stevig afneemt.
De ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen:
1. Niet-rolstoelgebruikers hebben een mooie grote ronde om te wandelen gekregen.
Hoe kan het college er aan bijdragen dat er voor rolstoelgebruikers een volledige ronde wordt
gecreëerd, die geheel of gedeeltelijk met deze route overeen komt?
2. Wat gaat het college doen om het onderhoud van het rolstoelpad in het Schaffelaarse bos te
verbeteren? In hoeverre is het college bereid om hierover in contact te treden met het Gelders
Landschap?
Tot slot vragen we aandacht voor de campagne “maakt u de weg vrij”. Volgens de
gehandicaptenraad zijn er veel plekken in onze winkelcentra die echt nog onvoldoende
toegankelijk zijn voor minder validen. Een voorbeeld daarvan is verkeerd geparkeerde fietsen,
waardoor minder validen gebruik moeten maken van een fietspad. Onze fractie vindt het
belangrijk dat de winkelcentra voor iedereen goed toegankelijk zijn.
3. Is het college bereid om in overleg met de gehandicaptenraad de pijnpunten te detecteren en
de toegankelijkheid van de winkelcentra te vergroten?
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie,
Henk Wiesenekker en Wilma Heijkoop

