
Aan: de fractie Kijk!! 
t.a.v. Mevr. L. Scheepers 
Bunderstraat 18E 
6231 EL MEERSSEN 

VERZONDEN 2 5 AUG 2015 

Uw kenmerk: Contactpersoon: E.H.G. Moonen 
Ons kenmerk: 232301 Doorkiesnummer: 043-3661704 

Datum: 25 augustus 2015. 
Onderwerp: (Rolstoel)toegankelijkheid centrum Meerssen 
Bijlagen: 

Geachte mevrouw Scheepers, 

Gemeente Meerssen 

Bezoekadres: 
Bestuurscentrum 
Beekstraat 51 
6231 LE Meerssen 

Telefoon 14 043 
Fax 043-3648100 

Postadres: 
Postbus 90 
6230 AB Meerssen 

lnfo@meerssen.nl 
www.meerssen.nl 

KVK-nummer: 
50443089 

Bij brief van 2 augustus jl. heeft u vragen ex. Art. 40 RvO gesteld inzake de 
toegankelijkheid van Meerssen centrum voor bepaalde doelgroepen. Hieronder treft u 
de beantwoording aan. 

1. Bent u met ons van mening dat het centrum van Meerssen toegankelijker moet 
zijn voor rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens, rollators en 
scootmobielen? 
Antwoord: Ja, waarbij wij ons realiseren dat er bepaalde knelpunten zijn. 

2. Welke concrete acties zijn er ondernomen (of onderneemt) de gemeente naar 
aanleiding van de bijeenkomst met het WMO-platform op 23 september 2014 
met ambtenaren van de gemeente? 
Antwoord: Tijdens deze rondgang zijn knelpunten in beeld gebracht en in een 
rapportage gedeeld met het WMO-platform. Op grond van deze rapportage 
zijn bepalingen in de APV opgenomen. De APV is door uw raad op 2 julijl. 
vastgesteld. In afwachting van de wijziging van de APV zijn geen concrete 
acties ondernomen. Daar een aantal van de gesignaleerde knelpunten zich 
echter niet uitsluitende tot het publieke domein beperken zal overleg 
geëntameerd worden met betrokken partijen (w.o. de Ondernemersvereniging 
Sfeervol Meerssen) om tot oplossingen te komen. 
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3. Klopt het dat er al eerder gesprekken hebben plaatsgevonden met het bestuur 
van het GOM (Gehandicapten Organisatie Meerssen) en de wethouder 
omtrent dit thema? Wat is uit deze gesprekken naar voren gekomen? Welke 
concrete acties komen daaruit voort? 
Antwoord: De portefeuillehouder Sociaal Domein heeft periodiek overleg met 
het WMO-platform. De "GOM" is een van de achterbannen van het WMO-
platform. Het onderhavige thema komt regelmatig op de agenda in het kader 
van het zogenaamde "Inclusief Beleid". 

4. Is er overleg gevoerd met Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen om de 
openbare ruimte voor voetgangers met een kinderwagen en/of met een 
beperking en hulpmiddel voor mobiliteit zo toegankelijk mogelijk te 
maken/houden? 
Antwoord: Met de OVSM wordt periodiek overleg gevoerd. Ook het 
onderhavige thema is onderwerp van gesprek geweest. Zie verder het 
antwoord bij vraag 2. 

5. Bent u van mening dat de gemeente in het algemeen (meer) zorg - direct of 
indirect - zou moeten dragen voor de toegankelijkheid van de openbare 
ruimte, haar eigen gebouwen én openbare gelegenheden in eigendom van 
derden voor mensen met een beperking en hulpmiddel voor mobiliteit als 
rollator, rolstoel, scootmobiel en dergelijke? 
Antwoord: Ja. Hiervoor zijn reeds jarenlang bestaande landelijke bepalingen 
opgenomen in de bouwregelgeving. Bij (ver-)nieuwbouw is (wordt) van 
gemeentewege en door vergunninghouders met deze eisen rekening 
gehouden. Bij bestaande gebouwen heeft de gemeente, zoveel mogelijk zorg 
gedragen voor de toegankelijkheid hiervan voor genoemde 
verkeersdeelnemers. 

6. Tenslotte willen wij erop aandringen dat er in samenspraak met het GOM en 
OVSM concrete acties ondernomen worden om het centrum van Meerssen -
en mogelijk ook in de andere kernen - toegankelijker te maken voor zowel 
valide als minder valide inwoners. 
Antwoord: Met in acht neming van de antwoorden onder 1 en 2, zal dit spoedig 
opgepakt worden. 
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