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2400 AA Alphen aan den Rijn      
 
 
 

 
    

Alphen aan den Rijn, 24 oktober 2019 
 

 
 
Onderwerp: Advies (ongevraagd) over project “Koudekerk Rollatorproof” 
 
 
Geacht College, 
 
 
Het project “Koudekerk Rollatorproof” kennen wij natuurlijk uit de “Startnotitie Implementatie VN-
Verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking / Lokale Inclusieagenda Alphen aan den 
Rijn”, waarover wij eerder adviseerden. In de lokale media is hiervoor de laatste tijd veel aandacht 
(zie bijlage). In Koudekerk zijn inmiddels meer dan 80 knelpunten geïnventariseerd die problemen 
opleveren bij het lopen met een rollator. 
 
Naar aanleiding hiervan moeten wij u helaas informeren over onze eigen bevindingen dat ook in 
andere kernen van de gemeente en eveneens in Alphen-stad minstens zo veel van dergelijke 
knelpunten aanwezig zijn. Wij vragen ons daarom af, waarom u er voor heeft gekozen om alleen de 
kern Koudekerk rollatorproof te maken? De overige bewoners van de gemeente hebben even zo veel 
recht op een goed toegankelijke openbare ruimte. 
 
Een andere vraag die wij u moeten stellen is waarom heeft u zich beperkt tot het uitsluitend 
rollatorproof maken van Koudekerk? Toegankelijkheid moet er immers zijn voor álle mensen met 
een beperking. Ook mensen met een (elektrische) rolstoel, scootmobiel of mensen met een visuele 
beperking of andere handicap hebben recht op een goed toegankelijke omgeving. 
 
Wij adviseren u daarom om op korte termijn een inventarisatie te maken van alle knelpunten op het 
gebied van de toegankelijkheid in de hele gemeente Alphen aan den Rijn en deze zo spoedig 
mogelijk weg te nemen, zodat alle inwoners zich zonder beperkingen kunnen rondbewegen in onze 
mooie gemeente en dus niet alleen in Koudekerk. 
Wij adviseren u dan tevens te letten op de toegankelijkheid van openbare gebouwen (bibliotheken, 
sportcentra, buurthuizen etc.) en voorzieningen als openbare toiletten en bushaltes. 
 
Wij hopen dat u kennis neemt van ons advies en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
Hoogachtend, 
  
Kees Slingerland,       
Voorzitter Cliëntenadviesraad. 

Bijlage: artikel Leidsch Dagblad 



 

 
 
 


