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Onveilige oversteekplaatsen voor blinden
Het PGW hoopt dat er binnen onze gemeente snel gekozen gaat worden voor een eenduidige en
duidelijke aanpak van geleidelijn-voorzieningen voor blinden. In onze laatste Nieuwsbrief van
november 2018 vertelden wij dat de gemeente de vernieuwde oversteekplaatsen voor voetgangers
op de kruising W. de Zwijgerlaan/Beatrixlaan en op het KW-plein niet goed had uitgevoerd.
Geleidelijnen, noppentegels voor blinden en de rateltikker waren verdwenen.
Er vond de afgelopen maanden contact plaats tussen gemeenteambtenaren en het PGW. Het PGW wist van
het bestaan van een Handboek Ontwerprichtlijnen voor Geleidelijnen, uitgegeven door PBT-consult
(toegankelijkheidsexperts uit Utrecht). Naar ons weten het enige landelijk in gebruik zijnde handboek op dit
gebied. Op verzoek van de gemeente hebben we dat toegestuurd. Dit resulteerde in een aantal
aanpassingen. Daarop meldde de gemeente medio januari dat alle werkzaamheden waren uitgevoerd. PGW
is verzocht beide kruisingen te bekijken. Uiteraard hebben we dit gedaan en onze bevindingen zijn in een
uitgebreid verslag met locatiefoto’s vastgelegd.
Als voorbeeld de foto van de oversteek bij het KW-plein. Ná
oversteek van het fietspad kom je op een stuk voetpad met rechts de
paal met drukknop (VRL = voetganger ratel licht) waarmee het
oversteeklicht wordt bediend.
De stoeprand rechts is voor een blinde een gidslijn, maar er ontbreekt
hier aan weerszijden van dit stuk voetpad een
waarschuwingsmarkering vóór de oversteek van de rijbaan. Tevens
kan met zo’n markering de plaats van de drukknoppaal worden
aangegeven. Hier is sprake van een gevaarlijke situatie.
Ook op nog andere plaatsen hebben wij moeten concluderen dat de
aanpassingen niet volgens de genoemde richtlijnen waren uitgevoerd.
In een recentelijk contact met de gemeente bleek dat er uiteindelijk
toch nog acties naar aanleiding van ons verslag waren ondernomen.
Maar het bleef in onze ogen nog onvoldoende. Zeer teleurstellend!
Foto: Oversteek KW-plein met VRL
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Kortgeleden hebben we met een blinde mevrouw en haar geleidehond de
routes van beide aangepaste oversteekplaatsen gelopen om te zien hoe dit
nu gaat. Wat o.a. bleek, was dat waarschuwingsvlakken (noppentegels) nu
inderdaad te klein zijn. Daardoor worden ze soms gemist en de blinde is
dan de oriëntatie kwijt. Het PGW pleit voor een afmeting van 60 x 120 cm.
breed, zoals voorgesteld in het hiervoor aangehaalde Handboek
Ontwerprichtlijnen. Ook viel het op dat een geleidhond door veranderingen
in een situatie weer gedesoriënteerd raakt. Dan moet de hond opnieuw
worden geleerd de goede route te kiezen.

Foto: Geen waarschuwingsmarkering vóór de oversteek van de rijbaan.

Laatste nieuws
Onze contactpersoon bij de gemeente heeft eind februari laten weten dat op de bovengenoemde
kruispunten de waarschuwingsvlakken met noppentegels alsnog zullen worden vergroot. Ook is erkend dat
de uitvoering van geleidelijnen nu niet helder verankerd is in het mobiliteitsbeleid of in het Beleid voor
inrichting openbare ruimte. Belangrijke vragen zijn:
1. Waar passen we het toe (stations, alle bushaltes, belangrijke gebieden e.d.) en waar niet en op basis
van welke criteria?
2. Wordt gekozen voor een integrale toepassing van richtlijnen of voor een vraaggerichte aanpak?
In de eerste helft van dit jaar zou een beleidskeuze moeten worden gemaakt.
Een belangrijke vraag is wat de werkelijke behoefte is van visueel beperkten. Laat u vooral uw
mening weten aan het PGW (tel. 619615 of info@pgwaddinxveen.nl) of aan de gemeente via het
meldingsformulier op de website van de gemeente.

Erop uit, de natuur in met rolstoel of scootmobiel
Nu de dagen lengen en de temperatuur oploopt, wordt het voor velen aantrekkelijk weer naar buiten
te gaan en bijvoorbeeld de natuur in te trekken. Ook gebruikers van een scootmobiel of rolstoel
zullen dat verlangen kennen. Een belangrijke vraag kan zijn waar je mét je beperking toch een goed
toegankelijk natuur- en wandelgebied kunt vinden. De website Natuur zonder drempels*) kan in dat
geval uitkomst bieden. Op de website staan, gegroepeerd per provincie, beschrijvingen van 150
geschikte natuurgebieden waarvan 21 in Zuid-Holland. Straks enkele voorbeelden.
De website is een initiatief van het Kenniscentrum Groen en
Handicap dat informatie verzamelt en aan iedereen
beschikbaar stelt over voor ieder toegankelijke voorzieningen
in natuur- en recreatiegebieden. Ook geeft het centrum
daarover gevraagd en ongevraagd advies. Zo is vorig jaar mei
een onderzoek (‘visitatie’) uitgevoerd over het Bentwoud.
Ook PGW-bestuursleden hebben daaraan als
ervaringsdeskundigen deelgenomen. De aanbevelingen
hiervan zijn nog in studie bij Staatsbosbeheer dat het
Bentwoud beheert.
Foto: Bentwoud
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De natuurgebieden op de website zijn gerangschikt per provincie. Van
elk toegankelijk natuurgebied zijn er gegevens over de aard van het
gebied en de bereikbaarheid met openbaar vervoer en particulier
vervoer (zijn er bv. gehandicaptenparkeerplaatsen bij de ingang(en).
Verder of de wandelpaden geschikt zijn voor een handbewogen
rolstoel/zelfstandig, handbewogen rolstoel met lichte hulp, resp.
scootmobiel en elektrische rolstoel. Ook is de lengte van de
wandelpaden opgegeven, de aanwezigheid van aangepaste toiletten,
aanwezige horecavoorzieningen enz.
Foto: Reeuwijkse Hout

Uit onze omgeving staan de volgende toegankelijke gebieden op de website: Gouwebos, Goudse Hout,
Rottemeren en Bleiswijkse Zoom, Zevenhuizerplas, Reeuwijkse Hout, Zegerplas (Alphen a/d Rijn),
Natuurgebied De Balij (Zoetermeer), Recreatiegebied Vlietland (2x) en Landgoed Clingendael (Den Haag).
*) Natuur zonder drempels, klik: Voor bezoekers, klik: Toegankelijke wandelpaden

De aftrek van zorgkosten over het jaar 2018
Een handicap of ziekte levert
vrijwel altijd extra kosten op.
Voor medische zorg,
hulpmiddelen, aanpassingen,
extra kleding, reiskosten,
dieetvoeding en nog veel meer.
Helaas krijgt u niet al deze kosten
vergoed. Betaalt u zelf mee? Dan kunt u een deel van die
kosten terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting.
Bedenk dat belastingteruggave nooit al uw kosten kan
compenseren. U krijgt via de belastingaangifte hoogstens een
deel van uw kosten terug. Vergoeding of verstrekking door de
gemeente, zorgverzekeraar of andere instantie is altijd
voordeliger!
Schakel zo nodig deskundige hulp in
Dat hoeft niet per se, maar vaak is het wel handig. Gelukkig zijn
er veel organisaties die u kunnen helpen. Neem voor meer
informatie contact op met bijv. uw patiëntenvereniging,
ouderenorganisatie, belastingwinkel of vakbond. Neem eventueel
dit artikel mee en attendeer degene die u helpt op de website
Meerkosten.nl voor uitgebreide uitleg, achtergrondinformatie en
verwijzingen.
De Bibliotheek De Groene Venen Waddinxveen en
Vrijwilligerswerk Waddinxveen bieden dit jaar kosteloze hulp bij
de belastingaangifte. Van 26 t/m 29 maart zijn er diverse
spreekuren.
Voor meer informatie en voorwaarden:
https://vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/nieuws/gratis-belastingaangifte

COLOFON
De Stichting Platform
Gehandicapten Waddinxveen
is een plaatselijk overleg-,
advies en informatieorgaan ten
behoeve van mensen met een
handicap en chronisch zieken.
Het bestuur van het PGW
bestaat uit:
Mevr. L. Lekx (voorzitter)
Dhr. H. Maillé (penningmeester)
Mevr. D. Voogd (secretaris,
webmaster)
Dhr. K. Laurense (vicevoorzitter)
Dhr. W. Stegeman (bestuurslid)
Mevr. L. Kaaijk (bestuurslid)
Mevr. N. Meskers (bestuurslid)
De nieuwsbrief van het PGW
wordt gevouwen en gestickerd
door:
Activiteitencentrum
KLASSEWERK
H. Heijermanslaan 15
2741 ZJ Waddinxveen
tel. 0182 623180
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Nieuwe tunnel onder Brugweg en route voor Gehandicapten
Er is sinds kort een tunnel gemaakt onder de Brugweg evenwijdig aan de Henegouwerweg. Daarbij is voor
personen in een rolstoel resp. met wandelwagens met gele bordjes aangegeven om de oversteek te
maken vanaf de Brugweg via de Hefbrug naar het dorp. Bestuursleden van het PGW maakten in februari
een aantal foto’s en hebben bij enkele daarvan wat vraagtekens geplaatst.
Foto 1

Foto 2

Hier staan we onderaan de oprit op de Brugweg om
de oversteek (met bv. een rolstoel) via de hefbrug te
gaan maken.
We zien hier het gele bordje met de symbolen van een
kinderwagen en rolstoel en daaronder een pijl die
schuin naar boven wijst.
Wat moet je hier doen: Schuin oversteken?
Of toch helemaal naar de andere kant van de weg?
Verwarrend en gevaarlijk om hierlangs te lopen
omdat de weg zelf aan weerszijden geen voetpad heeft.
De pijl moet hier volgens ons naar rechts wijzen omdat
je als de weg rechts (langs de geparkeerde auto) volgt
bij het tunneltje uitkomt; zie foto 2.→
Het PGW neemt de vragen mee naar het verkeersoverleg met de gemeente.

Het Bruisnest
Het Bruisnest is een ontwikkelplaats waar vrijwilligers hun kwaliteiten
en talenten kunnen inzetten om zo door te groeien naar een plek in de
maatschappij. Bezoekers (met name jongeren) zijn van harte welkom
voor een gratis kopje koffie of thee. Ook kunt u er lunchen of een lunch
bestellen. Verder hebben is er een afdeling PC-Hulp waar iedereen
terecht kan voor computerproblemen, een afdeling Repair Café en een
klussendienst. Er worden regelmatig activiteiten en workshops
georganiseerd, waar u aan mee kunt doen en zijn er opleidingen en/of
projecten waar u aan kunt deelnemen.
Elke woensdagavond om 18.00 uur is er voor €5,- een heerlijke maaltijd te krijgen waarvoor je je moet
aanmelden voor 12.00 uur van die dag. Kortom: stap eens binnen! Twee bestuursleden van het PGW
deden dit en waren aangenaam verrast. Rolstoelers kunnen via de achteringang naar binnen.
Het Bruisnest
Kerkweg-Oost 159
2741HC Waddinxveen

Tel: 0182-679733
www.hetbruisnest.nl
waddinxveen@hetbruisnest.nl

Parkeren met een Gehandicaptenparkeerkaart
Wist u dat u sinds 1 januari 2019 in Gouda gratis kunt parkeren op een
Gehandicaptenparkeerplaats (GPP)?
Omdat het parkeerbeleid per gemeente verschilt, kan het verwarrend zijn
of u wel of niet moet betalen.
Onze voorzitter gebruikt al jaren een handig boekje met alle informatie
over parkeren met een Gehandicaptenparkeerkaart (zie foto).
Het boekje kost €12,50 en is te bestellen door een email te sturen naar: parkeergids@gmail.com

