11 juli 2019
Betreft: fietsparkeerplekken voor mindervaliden
Beste gemeenteraad,
Graag zie ik dat het onderwerp ‘fietsparkeerplekken voor mindervaliden’ wordt
besproken in de raadsvergadering. Ik zie namelijk graag dat iedereen die wil fietsen
en op een groene manier naar zijn/haar werk/studie/dagbesteding wil, daarvoor alle
mogelijkheden krijgt en niet wordt belemmerd door de gemeente.
Enige tijd geleden ben ik aan mijn knie geopereerd waardoor ik slecht ter been was,
maar wel kon fietsen. Wanneer je je fiets op, bijvoorbeeld, het station van Haarlem
wilt parkeren, moet je twee trappen op en een eind lopen om uiteindelijk je fiets te
kunnen stallen. Daarna moet je weer twee trappen af en nog een stuk teruglopen naar
het perron. De lange wandeling zou het voor mij onmogelijk hebben gemaakt om met
de fiets en de trein naar het werk te kunnen gaan, terwijl een fietsparkeerplek bij de
ingang van de stalling dit wel mogelijk gemaakt zou hebben. Ik neem het station van
Haarlem als voorbeeld, maar dit is waarschijnlijk niet de enige locatie die per fiets
slecht bereikbaar is voor minder validen.
Mijn voorstel is dat iedere minder valide persoon een ‘vergunning’ kan aanvragen
voor een speciale fietsparkeerplek voor mindervaliden. Deze fietsparkeerplekken
moeten dan bij alle belangrijke plaatsen gemaakt worden, zoals bij het station,
gemeentehuis, bibliotheek, Ikea, Filmschuur, etc. De vergunning kan afgegeven
worden in de vorm van een aluminium plaatje welke op de fiets geschroefd kan
worden.
Ik heb begrepen dat er in Hilversum een zogenaamde ‘fiets coulance regeling’ is
getroffen. Mindervalide mensen kunnen daar hun fietsen buiten de stalling plaatsen
zodat ze minder ver hoeven te lopen. Deze oplossing vind ik zelf minder geschikt
omdat het anderen aanmoedigt ook daar de fiets te plaatsen. Verder denk ik dat
mensen die een vergunning aanvragen, hier altijd recht op moeten hebben. Deze
persoon vindt ten slotte dat hij het nodig heeft. Hierbij zal de gemeente moeten
vertrouwen op eerlijkheid van de Haarlemmers. Mocht het aantal aanvragen uit de
hand lopen, dan zal het beleid wellicht aangepast moeten worden (evaluatie na 1 jaar).
Ik hoop dat jullie mijn punt willen bespreken!
Hartelijke groet,
Judith

