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Onderwerp Stand van zaken uitvoering aanbevelingen 
Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer ter 
verbetering van de toegankelijkheid 

Geachte heer, mevrouw, 

Door de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) is onlangs de 
eindrapportage over de (rolstoel)toegankelijkheid bij de eerstelijns gezondheidszorg 
uitgebracht. Tevens ontvingen wij een lijst met door hen gesignaleerde knelpunten in de 
openbare ruimte. In deze brief geven wij de stand van zaken weer met betrekking tot de 
uitvoering. 

a. Op 5 september 201 1 heeft de BGH aan een gebiedsmanager tien knelpunten 
doorgegeven (Top 10 BGH (zie bijlage). 

Deze knelpunten zijn nagenoeg opgelost. De gesignaleerde knelpunten in de Nieuweweg en 
het Oude Buurtje in Hoofddorp, die te maken hebben met de oneffenheden in de bestrating 
van het trottoir, kunnen alleen worden opgelost door bomen te kappen. Het handhaven van 
de bomen weegt voor ons zwaarder dan de gewenste aanpassing, omdat de 
begaanbaarheid van het trottoir niet onmogelijk is en er in bepaalde gevallen ook 
alternatieve routes zijn. 

De wortelopdrukschade aan asfalt rondom de scholen in Pax en het Kaloramapad tussen de 
Kruisweg en de Van der Burchstraat wordt in de loop van dit jaar hersteld in het kader van 
een wortelopdrukschadereparatie op meerdere punten in de gehele gemeente. 

b. Aanpassingen in de openbare ruimte naar aanleiding van de nota Geboden Toegang 
Wij hebben op 12 januari 2010 de nota Geboden Toegang vastgesteld (registratienummer 
2009.0024916). Deze nota biedt een inventarisatie van knelpunten en reikt mogelijkheden 
aan voor verbetering 
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Naar aanleiding van deze nota zijn tot nu toe de volgende aanpassingen in de openbare 
ruimte gedaan (mede) ten behoeve van mindervaliden: 

De aanleg van een voetpad langs de Spieringweg ter hoogte van begraafplaats 
Meerterpen naar de bushalte in Zwaanshoek. 

e Het beter toegankelijk maken van het trottoir bij de winkel bij de kruising 
LisserdijklLisserbroekerweg te Lisserbroek. Ook aan het tegenover de winkel gelegen 
parkeerterrein zijn aanpassingen verricht. Bij het dorpshuis zijn twee extra 
parkeerplaatsen voor mindervaliden aangelegd. 

e Het beter toegankelijkheid maken van een afvalunit en een parkeerstrook op de Werf in 
Rijsenhout. 

e De aanleg van een looproute voor voetgangers met een visuele beperking tussen het 
seniorencomplex Manenburgdreef en gezondheidscentrum Toolenburg. 

e Het verbeteren van de toegankelijkheid van een afvalunit bij appartementencomplex 
Mastbos in de wijk Overbos. 

e Er is een begin gemaakt met de aanleg van een aantal parkeerplaatsen voor 
mindewaliden bij gezondheidscentrum Floriande. Afhankelijk van de planvorming rondom 
de vestiging van het jongerencentrum wordt dit aantal te zijnertijd uitgebreid. 

c. Aanbevelingen uit de eindrapportage BGH over de (Rolstoel)toegankelijkheid bij de I e  
lijns gezondheidszorg. 

De in de eindrapportage genoemde knelpunten die in het openbaar gebied liggen worden op 
dit moment verkeerskundig en civieltechnisch getoetst. Voor de aanleg van extra 
invalidenparkeerplaatsen is op basis van de wegenverkeerswetgeving een verkeersbesluit 
noodzakelijk. De benodigde procedures worden thans voorbereid. Wij verwachten 
voornoemde acties in aprillmei van dit jaar af te ronden. 

Naast knelpunten in het openbaar gebieden bevat de eindrapportage knelpunten die liggen 
op particulier terrein. Het komt ook voor dat aanpassing van de situatie in het openbaar 
gebied pas zin heeft indien ook op particulier terrein aanpassingen plaatsvinden. Deze 
situaties worden nu in beeld gebracht. Wij gaan in samenspraak met de BGH de betreffende 
eigenaren aanspreken om hen te bewegen ook de nodige veranderingen aan te brengen. 
Het uitvoeren van de werkzaamheden zal in nauw overleg met de BGH plaatsvinden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben bericht. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders 
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1. Op- en afritten wan de trottoirs zijn soms te smal, ontbreken of zijn op verkeerde plaatsen 
gesitueerd. 

o Lemenburg in Toolenburg. 
o Komende vanaf Graan voor Visch en gaande naar Pax, ontbreekt een oprit bij de 

brug tussen de beide Hoofdwegen. 

2. Fietspaden zijn slecht begaanbaar doordat de 30130 tegels ongelijk of los liggen, of omdat 
boomwortels het asfalt omhoog drukken. 

o Rondom de scholen in Pax in Hoofddorp 
o Kalorama pad tussen Kruisweg en van der Burchstraai 

3. Afmetingen Gehandicapten Parkeerplaatsen (GPP) voldoen niet aan de vastgestelde 
normen. 

o Keizersweg bij de Schuilhoeve in Badhoevedorp 
o Bij de GPP's aan de Concourslaan staat een paal vlak achter de GPP. Hierdoor kan je moeilijk 

je rolstoel uit je auto halen. 

3a. Ondergrond GPP parkeerterrein Toolenburgerplas. 
o Vanaf Leenderbos aan de IJweg richting Long Island het l e  (nieuwste) parkeerterrein links aan 

de Toolenburger Plas. Het parkeerterrein heeft een invalidenparkeerplaats met grof grind. 
Hier kan met rolstoel absoluut niet in gemanoeuvreerd worden. Een GPP heeft op deze 
manier geen enkel nut. De gemeente heeft toegezegd hier verharding aan te brengen. 
Helaas is dit nog niet gebeurd. 

4. De ongelijkheid en het schuin aflopen wan trottoirs o.a. t.g.v. boomstronken en uitritten 
o De Nieuwe Weg in Hoofddorp 
o Het Oude Buurtje in Hoofddorp 

5. Geleidelijnen. 
Westerdreef Nieuw Vennep.: Bij herstelwerkzaamheden aan het voetpad zijn 3 ribbeltegels 
vervangen door gewone tegels 




