Bijlage : behoort bij brief RMDO dd 31 maart 2017 onderwerp: gelijke toegang voor iedereen.
Via een globale toets geconstateerde tekortkomingen.
De voorgaande twee weken hebben wij de bereikbaarheid met het openbaar vervoer in de volgende
kernen in ogenschouw genomen.


IJzendijke.
De bewoners en bezoekers van woonzorgcentrum Emmaus moeten over uitzonderlijke
fysieke gaven en uithoudingsvermogen beschikken om gebruik te maken van het OV. De
halte voldoet

niet, de instap van de bus is te hoog. De verstelbare vloer in de bus biedt, zonder aangepast
perron, geen uitkomst.
Daarnaast is het toegangspad van het dorp naar de bushalte enkel bij droog weer bruikbaar
voor mensen met een rollator of een rolstoel. De verlichting ontbreekt Kortom: er is sprake
van een sociaal onveilige situatie.


Schoondijke.
In Schoondijke wordt het centrum heringericht. Bij de RMDO leefde de verwachting dat hier
een proeve van optimale toegankelijkheid voor mensen met een beperking ten toon zou
worden gespreid. Niets was minder waar.
-De bushalte Damstaat was rolstoel toegankelijk. Na de werkzaamheden bleek dat niet meer
zo te zijn.
- Door de gekozen diepte van de goten is dat een gevaarlijk obstakel voor mensen in een
rolstoel en rollatorgebruikers, maar ook voor mensen die moeilijk ter been zijn.
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Verder viel het ons op dat de invalidenparkeerplaats voor de woning van de familie Jansen
Van Rosendaal, niet voldeed aan de door de CROW gestelde inrichtingseisen. Daarnaast is die
door de toegepaste maatvoering niet bepaald gebruiksvriendelijk.



De bushalte in de Lange Heerenstraat, ongeveer 250 meter van Woonvoorziening de
Okkernoot, is niet aangepast voor mensen met fysieke beperkingen.



Oostburg
In Oostburg viel het ons op dat de bushalte Watertoren, de dichtstbijzijnde van de Sociale
Werkvoorzienig Dethon voor mensen met een fysieke beperking naast moeilijk bereikbaar
ook niet aangepast is voor mensen die slecht ter been zijn. Verder zagen wij dat de bushalte
op het Ledelplein, op 50 meter van woonzorgcentrum De Burcht, voor mensen men een
handicap een barrière is.



Sluis
Wij zijn onze rondgang op de Groote Markt in Sluis beëindigd en hebben een blik in de
Vrijstraat geworpen. De hieronder getoonde foto’s spreken voor zich. De plaats voor de
voetganger is totaal ondergeschikt aan het belang van de terrassen en de uitstallingen. De
gevolgen voor de medemens die voldoet aan het gestelde in het VN-verdrag hoeven geen
nadere uitleg.
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