
Reactie Apcg over ‘De Arnhemse binnenstad binnen bereik, aantrekkelijk en leefbaar’, mei 2017 

 

Beste Raadsleden,             

Zoals u in het zienswijzenrapport heeft kunnen lezen heeft het Arnhems platform chronisch zieken 

en gehandicapten (Apcg) wel aandachtspunten doorgegeven over de bereikbaarheid van de 

binnenstad. Dit hebben wij niet gedaan in de vorm van een prioriteiten- of wensenlijst, aangezien het 

voor ons van belang is dat mensen met een beperking met elke wijze van vervoer de binnenstad 

optimaal kunnen bereiken. Denk aan voetgangers, inwoners die met het OV komen, met AVAN1, met 

de eigen rolstoel, of met de eigen auto. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten.  

1. Het is belangrijk dat er voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen blijven in de binnenstad. 

Als gevolg van de herinrichting is het aantal afgenomen. Door de grootte van het centrum, 

worden gehandicaptenparkeerplaatsen steeds meer naar de buitenkant verplaatst. Vooral 

voor grotere bussen is parkeren in een zijwaartse parkeerplaats lastig (je moet er aan de 

achterkant uit). Er zijn geen parkeerplaatsen bij het station, of in de buurt van Pathé. Bussen 

kunnen vanwege de hoogte niet parkeren in een parkeergarage. Het beleid in Arnhem is dat 

mensen met een gehandicaptenparkeerkaart, gratis kunnen parkeren op een betaalde 

plaats. Met de afname van die plaatsen, neemt deze optie dus ook af.  

2. Handhaving is belangrijk bij de gehandicaptenparkeerplaatsen (worden vaak frauduleus 

gebruikt), ook bij evenementen! Voor mensen met een visuele beperking zijn reclameborden 

die worden geplaatst op de geleidelijnen obstakels, net als geparkeerde fietsen bij gebouwen 

bij het volgen van gidslijnen2 op de hoofdwandelroutes. 

3. Wij pleiten er voor dat de route van het Kerkplein naar de Rijn (nieuwe belangrijke 

looproute), wordt opgenomen in de centrale routing in de Gele Bundel, zodat, indien nodig, 

hier geleidelijnen kunnen worden aangelegd. 

4. De loopafstand van bushalte naar publieke of culturele voorzieningen moet niet te ver zijn, 

er moeten voldoende bankjes zijn om uit te rusten, en voldoende opstaphaltes voor AVAN, 

als mensen willen worden opgehaald uit de stad. Duidelijk moet zijn, ook voor de bewoners, 

tot waar de regiotaxi de stad in mag.  

5. Routes en oversteekplaatsen moeten veilig zijn! De situatie rond Musis/Velperplein is nog 

steeds niet afdoende opgelost. Voor mensen met een beperking is Shared Space niet prettig. 

Essentieel daarbij is namelijk dat je interactie hebt met je medeweggebruiker om ‘af te 

spreken’ wie voor gaat, en dat doe je meestal non-verbaal en via oogcontact. Dit is moeilijk 

of ondoenlijk voor mensen met een visuele beperking, maar kan ook voor mensen met 

autisme lastig zijn, bovendien kost het hen meer inspanning om overzicht te krijgen. Dit kan 

tot gevolg hebben, dat dergelijke plekken worden vermeden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dick Cochius, duo-voorzitter Apcg 

Raymond Klaassen, duo-voorzitter Apcg  

                                                           
1 Aanvullend vervoer Arnhem-Nijmegen, bekend als regiotaxi 
2 Gidslijnen (natuurlijke gidslijnen) zijn niet specifiek voor blinden en slechtziende aangelegd. Ze zijn van 
“nature” al aanwezig. Je kunt hierbij denken aan stoepranden, watergoten, gevels van gebouwen etc. Een 
geleidelijn echter is specifiek aangelegd voor visueel gehandicapten om hun weg in de stad te kunnen vinden.  


