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Toegankelijkheid
van openbareruimtenen het openbaarvervoer

Geachteheer, mevrouw,
Op 15 april hebbenwij uw briefontvangenwaarinu ons schrijftover de toegankelijkheid
van openbare
ruimtenen het openbaarvervoerin soest.wij willenhier graagop reageren.
Toeoankelij kheid o roenvoorzien
inoen Soestdij k
In de Soestercourantvan 11 maart was een ingezonden
briefafgedruktvan een bewoner,gebruikervan
een rolstoelen scootmobiel,
die zich beklaagdoyer de toegankelijkheid
van het park in Soestdijken het
Slangenbosje.
In uw bief verwijstu naardit inge2onden
stuk en vraagtu aandachtin algemenezin voor
toegankelijkheid.
U wijst hierbijterechtop de belangenafweging
die de gemeentesteedsmoet maken.Ook
in genoemdevoorbeelden
is die afweginggemaakt.Het park Colenso(Soestdijk)is volledigtoegankelijk
geblevenvoor rolstoelgebruikers.
Centraalin het park is een brug met toegangsweg.
We hebbenop één
locatiehet inrijdendoor brommersen scootersverhinderddoor het aanbrengen
van een sluis.We sluiten
het park dus niet af voor gehandicapten
maar hebbenwel een oplossinggevondenvoor overlastwaarmee
we in dit parkte makenhebben.
Het Slangenbosje
is een paarjaar geledenop lastvan de Burgemeester
afgeslotenmet een hekwerk.
Ernstigeoverlastwas hiervande directeoorzaak.Omdatwe begrijpendat dit voor diversegebruikersvan
dit gebiedhinderlijkis hebbenwe onlangsbesloteneen afsluitbare
toegangspoort
aan te brengenin het
hek' De sleutelswordenin gebruikgegevenbij de werkgroepSlangenbosje.
In verbandmet het bijzondere
karaktervan het bosje en de kwetsbaarheiddaarvanwordt niet gekozenvoor een open toegangvan het
park' Voor het beheervan de sleutelszijn nog geenafsprakengemaaktmaar wij latengraagbekijkenhoe
dit voor rolstoelgebruikers
toegepastkan worden.
Toeqankelij
kheidopenbaarvervoer
Eentweedeprobleemdat u onderonzeaandachtwilt brengenis de toegankelijkheid
van de treinenin
Soest'De perronszijn door ProRailenigetijd geledenweliswaarrolstoeltoegankelijk
gemaakt,maar er is op
geenenkelperronin Soestassistentie
bij het in- of uitstappenaanwezig.Naaraanleidingvan dezevraag
hebbenwij contactgezochtmet NS. Daaruithebbenwij begrependat de ambitievan proRailen NS een
zelfstandig
toegankelijkspoorsysteem
is, waarbijuiteindelijkgeen assistentieverlening
meer nodigis voor
kfantenmet een rolstoel.Naarverwachtingzullenalle Sprintersin 2024 bijna helemaalzelfstandig
toegankelijk
zijn door middelvan een schuiftredebij de rolstoelingang.
Helaasis er in Soesttot die tijd geenassistentie
gepland.In de concessie
van NS is door het Ministerie
van
Infrastructuur
en Milieuvastgelegdop welkestationser assistentie
wordt aangeboden,
op welketÍjdenen
onderwelkevoorwaarden.
Hiervoorzijn in nauwoverlegmet de belangenorganisatie
leder(in)criteria
opgesteld.Op grondvan dezecriteriawordt een lijst (ranking)opgesteldvan stationsdie in aanmerking
komenvoor assistentieverlening.
De Soesterstationsvallendaar op dit momenthelaasniet onder.
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