voor mensen met een beperking

29 februari 2016

Aan: college van Leusden
p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften
Postbus 150
3830 AD Leusden
L.s.,

Sluiten gehandicaptenparkeerplaatsen.
De gemeente Leusden heeft duwgroep Leusden geinformeert over het verwijderen van 1 van de
gehandicaptenparkeerplaatsen bij het Medisch Centrum de Mulderij. In verband met de grote parkeerdruk is 1
plaats overbodig, zo meent de gemeente, na het monitoren van de 2 plaatsen.

De Mulderij
Over de Mulderij publiceert de gemeente op 12 februari 2016:
•
•
•
•

dat aan de Mulderij voor de ingang van Medisch Centrum de Mulderij een tweetal
gehandicaptenparkeerplaatsen zijn gesitueerd;
dat uit monitoring van het gebruik van deze gehandicaptenparkeerplaatsen is gebleken dat twee
gehandicaptenparkeerplaatsen overbodig zijn;
dat het wenselijk is, gezien de grote parkeerdruk op De Mulderij, om één gehandicaptenparkeerplaats op
te heffen zodat deze parkeerplaats voor algemeen gebruik mogelijk wordt;
dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-7677.html

De reactie van duwgroep Leusden
In 2014 was duwgroep Leusden blij met de realisering van twee gehandicaptenparkeerplaatsen op De Mulderij.
In 2016 meldt de gemeente Leusden dat na monitoring de conclusie is getrokken dat 1 van de parkeerplaatsen
overbodig is geworden.
Duwgroep Leusden maakt bezwaar tegen dit besluit.

Argumentatie
Parkeerplaats vinden
Voor een mindervalide is het snel vinden een beschikbare ruime parkeerplaats van groot belang. Door mogelijke
aandoeningen is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om te wachten tot er een plaats vrij is.
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2 mindervaliden tegelijkertijd
Door dit besluit kunnen 2 mindervaliden niet tegelijkertijd parkeren. Dat betekent dat slechts 1 mindervalide het
medisch centrum kan bezoeken. De volgende moet wachten tot de parkeerplaats vrij is.

Uw monitoring
U heeft aan uw monitoring een conclusie aan verbonden. Wij stellen dat de verkeerde conclusie is getrokken.
Eén van de twee parkeerplaatsen zou opgeheven kunnen worden, als er nooit 2 mindervaliden tegelijkertijd
zouden parkeren. Als u tijdens uw monitoring niet bent tegengekomen dat beide plaatsen bezet waren dan laat
uw monitoring te wensen over.
Een mindervalide heeft vaak behoefte aan medische zorg. Daarom zijn beide parkeerplaatsen juist noodzakelijk!

Uw “winst”
De huidige 2 gehandicaptenparkeerplaatsen zijn in plaats van 3 reguliere parkeerplaatsen gekomen.
U schrijft dat er grote parkeerdruk op de Mulderij is. Wanneer u 1 gehandicaptenparkeerplaats opheft, heeft u
ruimte voor 1 “gewone” parkeerplaats. Wij menen dat daarmee parkeerdruk geen wezenlijke verlichting krijgt.

Vergrijzing en percentage
De behoefte aan aangepaste parkeerplekken zal alleen maar toenemen. (denk aan vergrijzing)

Epiloog
Wanneer een mindervalide naar het medisch centrum moet, is het noodzakelijk dat er een aangepaste
parkeerplaats beschikbaar is.
Wij vinden dat een mindervalide de mogelijkheid moet hebben om snel een ruime en beschikbare
parkeermogelijkheid te vinden. Juist dichtbij het medisch centrum de Mulderij.
Wij maken daarom bezwaar tegen dit besluit en vragen u met klem om dit besluit terug te draaien.

Met vriendelijke groet,

Hans Fontijn
Terberghorst 14
3833 WN Leusden
hans@VoorLeusden.nl
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