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Bunde, 24 maart 2019
Geachte dames Clermonts en Heusschen, heren Gulikers, Sanders en Volders,
Graag vragen wij uw aandacht voor ons project: de toegankelijkheid van Bunde. Een team
van leden van het Buurtnetwerk Bunde en bewoners uit Bunde hebben zich voor dit
project ingezet. U bezit allen portefeuilles waarin de toegankelijkheid voor en participatie
van mensen met een beperking van belang is, vandaar onze brief aan u allen.
Wij als projectteam hebben betrokkenen uit Bunde opgeroepen hun verbeterpunten
aangaande de toegankelijkheid van Bunde met ons te delen. De reacties kwamen van
inwoners van Bunde, onder andere (mantelzorgers van) lichamelijk gehandicapten,
rollatorgebruikers en visueel gehandicapten. We bespraken o.m. aan de hand van een
plattegrond van Bunde de problemen die betreffende bewoners ondervinden in hun
doorgang door Bunde. We hebben een lijst van gedetailleerde verbeterpunten
samengesteld (zie bijlage). Bij deze een top 10 om u een idee te geven waar wij denken
dat de gemeente de meeste winst kan behalen.
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Top 10 van meest genoemde knelpunten in Bunde
1. Hondenpoep op de stoep en plekken waar voetgangers en fietsers komen
2. Afritten die te steil zijn voor rolstoelgebruikers, rollators en kinderwagens
3. Stoepen die te smal zijn voor rolstoelgebruikers, rollators en kinderwagens
4. Containers midden op de stoep (vooral na het legen)
5. Toegankelijkheid openbare tuinen (Kloostertuin en Vlindertuin)
6. Zebrapaden die niet toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden
7. Loszittende stoeptegels
8. Stationsafrit (vooral op de Wilhelminaweg)
9. Heggen die te breed over de stoep hangen
10. Speeltuinen die niet toegankelijk zijn voor kinderen met een lichamelijke of visuele
beperking
Omdat wij vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor de doorgang en
toegankelijkheid voor élke inwoner, presenteren wij u deze brief en lijst, en gaan we graag
hierover met u in gesprek. Onze vraag aan u is: hoe kunt u en uw personeel ons helpen
om Bunde toegankelijk te maken en te houden voor elke inwoner?
Wij hopen u voor nu voldoende informatie te hebben gegeven en we gaan graag met u in
gesprek.
Graag vernemen wij van u een reactie op dit schrijven.
U kunt uw reactie sturen naar buurtnetwerk.bunde@gmail.com
Hartelijke groet,
Laura Steinbusch, Mia Stijns en Ilja Aussems
Namens de werkgroep ‘toegankelijkheid van Bunde’ van Buurtnetwerk Bunde
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Bijlage
Lokatie

Opmerkingen en verbeterpunten

Aan de Pas

Loslopende honden rondom aan de Pas en poep op de rolstoelpaden
aldaar

Aan de Pas

Voor autoverkeer geen goed zicht tgv reclame poster op bushokje

Alle schoolpleinen en
speeltuinen in Bunde
Bocht Prinses Ireneweg,
Julianastraat.

Laten bekijken door "de Speeltuinbende" van de Nederlandse Vereniging
voor het Gehandicapte Kind om zo een advies te krijgen over simpele
aanpassingen om het voor alle kinderen toegankelijker te maken.
Stoep is te smal, je moet de straat op.

Buitenrand Bunde

Slecht verlichte fietspaden

Eikenlaan en Lindenlaan

Afritten minder steil maken

Heel Bunde

2*: Afritten minder steil maken

Heel Bunde

binnenwegen ook sneeuwvrij maken

Heel Bunde

Goed asfalteren. Er zijn vaak stukken uit de weg.

Heel Bunde

3*: Heggen snoeien zodat men er met rolstoel langskan en hoofd niet
stoot

Heel Bunde

Hondenpoep en geparkeerde auto's op de stoep

Heel Bunde

Hondenpoep op stoep en straat

Heel Bunde

Hondenpoep: Meer controle op hondenpoep opruimen

Heel Bunde

Hondenpoep: Te weinig hondenpoep containers

Heel Bunde

Kiezels op stoepen rolstoel onvriendelijk

Heel Bunde

Lantaarnen op stoep waardoor rolstoel er niet door kan.

Heel Bunde

Laten bekijken door Visio expertisecentrum voor blinden en slechtzienden
om zo een professioneel advies te krijgen over simpele en grotere
aanpassingen om Bunde toegankelijker te maken voor blinden en
slechtzienden.

Heel Bunde

Meer bankjes/rustplaatsen voor rollatorgebruikers

Heel Bunde

Reclameborden niet midden op stoep zetten.

Heel Bunde

2*: Scheef liggende en losliggende trottoirtegels

Heel Bunde

Schuine stoepen rolstoel onvriendelijk

Heel Bunde

Te smalle op/afritten trottoir
5*: Vuilnismannen vragen de vuilnisbakken niet midden op de stoep
te plaatsen. Kijken waar dit moeilijk is en naar oplossingen zoeken.

Heel Bunde

Hofkeplein speeltuin
Ingang Carteynstraat
vanaf Vliegenstraat

Glijbaan en schommels toegankelijk maken voor kleine kinderen en
kinderen met een beperking door het plaatsen van een extra lage traptrede
en een netschommel.
Te smal en steil
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Kloosterberg

Smalle stoep, bij muurtje moet je de straat op.

Kloostertuin

2*: Toegankelijkheid voor mensen in rolstoel, met rollator, of
blindheid verbeteren

Kruising onderaan
Julianastraat naar
zebrapad speeltuin
Maasstraat Heiligenderstraat

Toegankelijkheid voor mensen in rolstoel, met rollator, verbeteren
Het verschil tussen straat en stoep duidelijker maken zodat een blinde of
slechtziende daar veilig kan wandelen

Glijbaan en schommels toegankelijk maken voor kleine kinderen en
kinderen met een beperking door het plaatsen van een extra lage traptrede
Maasstraat speeltuin
en een netschommel.
Meerdere routes in Bunde toegankelijker maken voor blinden en
slechtzienden: Vanaf Auw Kerk naar Agnesplein, van Agnesplein naar
station, Van Agnesplein naar AH, Van Agnesplein naar Wilgenhof, Van
Meerdere routes in Bunde Auw Kerk naar Wilgenhof en Basisscholen.
Pasweg naar Pletsstraat

Tegels liggen scheef

Patronaatstraat

Stoep te smal

Pletsstraat naar AH
Prinses Ireneweg Kloosterweg

Afritten minder steil maken

Roggeveldstraat

Laatste stuk naar station is een smalle stoep.

speeltuin Oost

Is soms dicht terwijl het open zou moeten zijn

Sportlaan

Scheef liggende en losliggende trottoirtegels

Sportschool

Kiezels op stoepen rolstoel onvriendelijk

St Agnesplein

Vervelende drempels

St Rochusstraat

Paaltjes in de bocht een kleur geven zodat ze er anders uitzien dan de
stoeptegels. Dit helpt slechtzienden.

t Kempke

Veel auto's parkeren op stoepen en een onderbroken stoep.

Van Geuloord naar AH
(Pletsstraat)

Stoepen te smal voor rolstoel of lantaarn midden op stoep

Vliegenstraat en
Pletsstraat
Vlindertuin
Voetpad langs Auw
Kerk
Wilhelminaweg naar
station
Wilhelminaweg naar
station
Wilhelminaweg naar
station

Moeilijk om daar veilig over te steken. Een zebrapad zou goed zijn.

Stoepen te smal voor rolstoel of lantaarn midden op stoep
3*: Toegankelijkheid voor mensen in rolstoel, met rollator, of
blindheid verbeteren
2*: Hondenpoep: Prullenbak voor hondenpoep installeren
Geen afrit voor wieltjes van kinderwagen/rollator.
Toegankelijkheid voor mensen in rolstoel, met rollator, of blindheid
verbeteren
Toegankelijkheid voor mensen in rolstoel, met rollator, verbeteren
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Zebrapad Pletsstraat bij
Bakkerij Aux Delices

Toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden met stippen tegels om
de plek van het zebrapad aan te duiden en ribbeltegels erheen vanuit het
voetpad langs de Auw Kerk en aan de kant van de bakkerij vanaf de
bakker en vanaf de andere kant ook.

Zebrapaden

Ribbel en stippentegels leggen

