Verslag bijeenkomst Toegankelijkheid Bunde
Datum: dinsdag 14 mei 19:00-20:00
Aanwezigen: BNB werkgroep Toegankelijkheid leden (Laura Steinbusch en Ilja Aussems), gemeente
Meerssen (Maurice Haenen – burgerparticipatie, en Felicien Spees - ruimte)
De werkgroep toegankelijkheid heeft in maart 2019 een brief gestuurd naar de gemeente Meerssen met
daarin onze gedachten omtrent mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid in de kern
Bunde. Na ontvangst van onze brief zijn medewerkers van de afdeling Ruimte van de gemeente
Meerssen voortvarend te werk gegaan met de punten op deze lijst die zij denken aan te kunnen pakken.
Maurice Haenen van de afdeling burgerparticipatie heeft gezorgd voor een overleg tussen
werkgroepleden van BNB – toegankelijkheid en een medewerker van de afdeling ruimte van de
gemeente Meerssen. Wij hebben de brief en alle genoemde verbeterpunten met bijbehorende
mogelijkheden voor de toekomst besproken.
Top 10 van meest genoemde knelpunten in Bunde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hondenpoep op de stoep en plekken waar voetgangers en fietsers komen
Afritten die te steil zijn voor rolstoelgebruikers, rollators en kinderwagens
Stoepen die te smal zijn voor rolstoelgebruikers, rollators en kinderwagens
Containers midden op de stoep (vooral na het legen)
Toegankelijkheid openbare tuinen (Kloostertuin en Vlindertuin)
Zebrapaden die niet toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden
Loszittende stoeptegels
Stationsafrit (vooral op de Wilhelminaweg)
Heggen die te breed over de stoep hangen
Speeltuinen die niet toegankelijk zijn voor kinderen met een lichamelijke of visuele beperking

Punt 1: de gemeente heeft een hondenbeleid maar handhaving op dit punt is en blijft moeilijk. Er wordt
navraag gedaan wat het beleid is omtrent plaatsing van hondenpoep containers (actie gemeente) en de
werkgroep zal met hondenbezitters gewenst plekken aanwijzen op een kaart van Bunde (actie BNB).
Daarnaast zal de werkgroep, eventueel in samenwerking met GOM, een actie opzetten om bewoners
van Bunde bewuster te maken van dit punt (actie BNB).
Punt 2+3+6+7: Voetpaden voor iedereen van batutrecht.nl is een document wat de gemeente als
leidraad gebruikt voor het aanpassen van voetpaden in de gemeente. Iedere melding bij het KCC wordt
serieus genomen en dus ook al onze specifieke punten (actie gemeente). Aan de Vonderstraat en de
Oude Rijksweg komt er aan 1 zijde van de weg een extra stoep in het kader van de veiligheid voor
voetgangers. Niet altijd kan een stoep verbreed worden of een lantaarnpaal verplaatst in verband met
leidingen onder de grond of de plaats van een gebouw. Echter, blijf alles doorgeven via het KCC. De
gemeente zal het BNB op de hoogte houden aangaande de voortgang van de aanpassing van al onze
genoemde punten (actie gemeente).
Punt 4: de gemeente zal bij het vuilverzamelbedrijf uit Maastricht melden dat er opmerkingen zijn over
het plaatsen van de vuilcontainers midden op stoepen en zal tips doorgeven (actie gemeente). Hiervoor
geldt ook, blijf het melden bij het KCC.

Punt 5: Dit punt kan niet direct aangepakt worden maar eventueel wel in de toekomst. Komend jaar zal
de raad een bezoek brengen aan Bunde in het kader van Toegankelijkheid. Het BNB zou, eventueel in
samenwerking met Bunde Beweegt, een zogenaamd leuke wandeling door Bunde, via de Kloostertuin en
de Vlindertuin, aanbieden. De raadsleden zullen deze dan gedeeltelijk als mindervalide of blinde mogen
afleggen om te ervaren hoe de ervaring verandert. Wij zullen dan ook tips aan moeten dragen (actie
BNB).
Punt 8: Alle punten aangaande het station en bushaltes kunnen niet door de gemeente aangepakt
worden; dit hoort bij ProRail en de busmaatschappij. De gemeente zal het doorgeven en wij zullen zelf
ook nogmaals een brief sturen (actie gemeente + BNB).
Punt 9: Bij overlast als gevolg van laag hangende takken of overhangende heggen dient natuurlijk eerst
persoonlijk contact opgenomen te worden met onze buurtbewoners. Mocht dit niet baten dan kan de
overlast gemeld worden via het KCC waarop de gemeente een brief zal sturen en indien daar geen
reactie op volgt zal de gemeente verdere stappen nemen.
Punt 10: De gemeente gaat navragen wat een advies van de Speeltuinbende zou kosten. Indien het
binnen het budget valt zou dit voor een speeltuin in Bunde uitgevoerd kunnen worden en zouden de
tips toegepast kunnen worden op alle speeltuinen. Een andere optie is om met een groep van de
gemeente en de werkgroep Toegankelijkheid en Speeltuinen een afspraak te maken met vrijwilligers van
speeltuin Klavertje 4 in Schimmert welke zo’n proces al doorlopen hebben. Aan de hand van de
ontvangen tips kan eventueel een iets andere keuze gemaakt worden bij het vernieuwen/veranderen
van (de plaatsing) van speeltoestellen in de verschillende speeltuinen in Bunde (actie gemeente + BNB).
Andere punten:
Verlichting fietspaden: het beleid is dat utilitaire fietspaden verlichting hebben en recreatieve
fietspaden niet.
Sneeuwvrij maken wegen: De strooiroutes in Bunde staan op de gemeente website
(https://www.meerssen.nl/nieuws_en_bekendmakingen/actueel/gladheidsbestrijding_gemeente_meer
ssen_448496). Tekst van website “De gladheidbestrijding beperkt zich tot de doorgaande wegen,
busroutes, hellende wegen, vrijliggende fietspaden, diverse wijkontsluitingswegen en wegen die
bijvoorbeeld vanwege hun type verharding extra gevoelig zijn voor gladheid. Bij het opstellen van de
strooiroutes is de vuistregel gehanteerd dat elke bewoner binnen de bebouwde kom binnen ca. 500
meter op een gestrooide weg moet komen. Dit staat in het beleidsplan Gladheidbestrijding.” Stoepen
worden dus niet gedaan. Het BNB kan eventueel komende winter een actie doen om mensen op te
roepen hun stoep, en die van hun mindervalide buren, sneeuwvrij te maken (actie BNB).
Kiezels op stoepen: Hiervoor geldt ook dat wij elkaar zelf aan dienen te spreken. Het BNB zou eventueel
een ronde door Bunde kunnen lopen en bij de betreffende huizen aanbellen en uitleggen waarom het
lastig is voor rolstoel/rollator/kinderwagen gebruikers (actie BNB).
Bankjes: de gemeente zoekt een balans tussen genoeg bankjes zodat mindervaliden tijdens een
wandeling kunnen rusten en het voorkomen van overlast bij bankjes in de avonduren. De werkgroep
Toegankelijkheid kan nogmaals op een kaart van Bunde exacte locaties aangeven waar bankjes gewenst
zijn (actie BNB).

Reclameborden: wanneer winkeliers reclameborden midden op de stoep of op straat zetten kan dit
doorgegeven worden via het KCC.

Actiepunt
Werkgroeplid
Email excellijst met verbeterpunten naar
Laura
gemeente.
De werkgroep zal met hondenbezitters gewenst
plekken aanwijzen op een kaart van Bunde
De werkgroep zal, eventueel in samenwerking
met GOM, een actie opzetten om bewoners van
Bunde bewuster te maken van overlast door
hondenpoep.
De werkgroep zal, eventueel in samenwerking
met Bunde Beweegt, een wandeling door Bunde,
via de Kloostertuin en de Vlindertuin, aanbieden
aan de raadsleden. Zij zullen deze dan
gedeeltelijk als mindervalide of blinde mogen
afleggen om te ervaren hoe de ervaring
verandert.
ProRail en de busmaatschappij een brief sturen
met verbeterpunten.
De gemeente en de werkgroep Toegankelijkheid
en Speeltuinen zal een afspraak maken met
vrijwilligers van speeltuin Klavertje 4 in
Schimmert welke hun speeltuin aangepast
hebben n.a.v. een rapport van de
Speeltuinbende. Aan de hand van de ontvangen
tips kan eventueel een iets andere keuze
gemaakt worden bij het vernieuwen/veranderen
van (de plaatsing) van speeltoestellen in de
verschillende speeltuinen in Bunde
Het BNB zal komende winter een actie doen om
mensen op te roepen hun stoep, en die van hun
mindervalide buren, sneeuwvrij te maken.
Het BNB zou eventueel een ronde door Bunde
kunnen lopen en bij de betreffende huizen
aanbellen en uitleggen waarom kiezels op de
stoep lastig zijn voor
rolstoel/rollator/kinderwagen gebruikers.
De werkgroep Toegankelijkheid kan op een kaart
van Bunde exacte locaties aangeven waar bankjes
gewenst zijn.

