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Betreft: wijk-dijk-verbinding in de Goejanverwelledijk ter hoogte van de Leo Vromantoren
Gouda, 5 april 2018
Geacht college en geachte leden van de raad,
Wij vernamen van Hans du Pré, lid van de werkgroep Gouda Krimpenerwaard, dat de gemeente
voornemens is een wijk-dijk-verbinding aan te brengen in de Goejanverwelledijk in Gouda-Oost,
ter hoogte van de Leo Vromantoren. Wij onderschrijven dit initiatief van harte.
De door de raad vastgestelde ‘Gebiedsvisie Hollandsche IJssel in Zicht Gouda 2020’ voorziet op
de genoemde plaats inderdaad in het aanleggen van een dergelijke verbinding, en wel als een zo
genaamde 'comfortabele wijk-dijk-verbinding'. Van dergelijke verbindingen kunnen dan ook
mensen gebruik maken met een kinderwagen, rollator, rolstoel, boodschappenwagentje of fiets
(aan de hand). Wij hebben nu vernomen dat uw gemeente van mening is dat een rolstoelvriendelijke toevoeging aan de voorgenomen wijk-dijk-verbinding in de Goejanverwelledijk ter plaatse
technisch niet goed oplosbaar zou zijn, althans te kostbaar zou worden, zodat u overweegt in dit
geval een dergelijke toevoeging achterwege te laten, en te volstaan met een enkele trap.
Wij zijn niettemin van mening dat in principe alle openbare verbindingen binnen de gemeente
rolstoeltoegankelijk behoren te zijn, en dat van dit principe alleen kan worden afgeweken als er
sprake is van een doelmatig alternatief, dan wel van een technische onmogelijkheid; geenszins
mogen daarbij de kosten de doorslag geven. Als dat nog niet eerder algemeen gemeentelijk beleid
was, dan bevelen wij u aan om dit als een vaste voorwaarde te stellen voor al uw toekomstige
projecten. Wij zijn van mening dat een ‘comfortabele wijk-dijk-verbinding’ ter hoogte van de Leo
Vromantoren in Gouda-Oost wenselijk en wel degelijk technisch uitvoerbaar is. Wij zijn boven
dien van mening dat de beide overige toegangen voor rolstoelgebruikers tot de Goejanverwelle
dijk, namelijk de aansluitingen op de dijk bij de Haastrechtsebrug en de Goverwellebrug, geen
doelmatige alternatieven vormen. Wij verzoeken derhalve uw gemeente om alsnog te besluiten
om ter plaatse een wijk-dijk-verbinding aan te brengen die ‘comfortabel’, althans rolstoeltoegan
kelijk is. Wij bevelen u aan om daarbij voor de technische uitvoering advies in te winnen bij de
GAB (GoudseAdviesraad voor mensen met een Beperking).
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Met hoogachting,
J. de Haagcsecretans Werkgroep Ruimte van Die Goude
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