Zoetermeer, 12 juni 2020

Het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
Ter attentie van mevrouw I. ter Laak, coördinerend wethouder toegankelijkheid

Geachte mevrouw ter Laak,

Betreft: ongevraagd advies veiligheid openbare ruimte bij wooncomplexen voor
mensen met een beperking.

Hiermede stellen wij u in kennis van het volgende.
Een slechtziend lid van de Toegankelijkheidsraad is onlangs voor haar woning
(Leopoldhove) gevallen over een uitstekende, losliggende/wiebelende stoeptegel,
wat leidde tot beschadiging van persoonlijke bezittingen. Gelukkig is er geen sprake
van persoonlijk letsel. De woning bevindt zich in een wooncomplex waar vele
mensen met (fysieke) beperkingen wonen.
Ondergetekende heeft haar geholpen zaken op een rijtje te zetten. Zij vertelde me
dat er herhaaldelijk aan de gemeente mededeling is gedaan van de onveilige situatie
met het verzoek te repareren. Tot dusver is daaraan geen gevolg gegeven.
Ondergetekende heeft de situatie op de stoep en verdere omgeving in ogenschouw
genomen. En is daar niet blij van geworden: veel losse stoeptegels en straatklinkers
fors omhoog gedrukt door boomwortels en dat op het gedeelte van de openbare
ruimte vlakbij het wooncomplex. Zie ook onderstaande foto’s, niet uitputtend,
waaronder die van de gehandicapten parkeerplaats.

Op grond daarvan richten wij ons als TR tot u met drie vragen:
1. Wilt u gezien de ernst op hele korte termijn een onderzoek laten instellen en
tot reparatie van de openbare weg overgaan? Desgewenst willen wij als TR de
gemeente bij dit onderzoek ondersteunen.
2. Wilt u ook een onderzoek laten instellen over de (on)veiligheid van de
fietsenstalling/rekken bij de ingang van dit wooncomplex. Zeker in relatie tot
de (vele) bewoners met een beperking.
3. Wilt u nadenken over de vraag of niet alle directe omgevingen van
wooncomplexen in Zoetermeer waarin ouderen dan wel mensen met een
beperking woonachtig zijn allereerst preventief en vervolgens regelmatig
zouden moeten worden geschouwd om gevaarlijke situaties te voorkomen?
En ons van uw conclusie op de hoogte stellen.

Wij zijn bekend met de Visie Zoetermeer 2030. Daarin staat dat de kwaliteit van de
openbare ruimte met name in oudere wijken niet best is. Er zijn gedachten gekomen
hier een oplossing voor te vinden. Maar dat betekent toekomst en niet nu, vandaar
dat wij het voorstel onder punt 3 lanceren. Daarbij overwegen wij dat de gemeente
een wettelijke en maatschappelijke zorgplicht heeft voor het inrichten van een veilige
en duurzame openbare ruimte. En op grond van deze zorgplicht het noodzakelijk is
dat - zeker in situaties als hiervoor aangegeven - nauwlettender wordt toegezien op
de kwaliteit van de openbare ruimte en het onderhoud om veiligheid te waarborgen.
Graag ontvangen wij van u een schriftelijke en gemotiveerde reactie op dit
ongevraagd advies.
Met vriendelijke groet,
Namens de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer,
Hans Lindeboom, voorzitter

