
 
 

 
 
 
 
Burgemeester en Wethouders      Gouda, 22 april 2021 
Gemeente Gouda  
Postbus 1086  
2800 BB Gouda  
  
  
Betreft: Parkeren voor mensen met een beperking bij het Huis van de Stad                     
  
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,  
 
Vanuit de GCR willen wij aandacht vragen voor de parkeerplaatsen voor mensen met een 

beperking bij het bezoeken van het Huis van de Stad. Op dit moment zijn er parkeerplaatsen 

bestemd voor mensen met een beperking langs de Burgemeester Jamessingel en in de 

naastgelegen parkeergarage. Deze parkeerplaatsen voldoen niet aan de Crow-richtlijnen 

aangaande afmetingen en afstand. Daarnaast is ook de toegankelijkheid van de 

parkeergarage voor mensen met een beperking een struikelblok. 

De afstand van de parkeergelegenheid tot het Huis van de Stad mag maximaal 50 meter zijn. 

De parkeerplaatsen in de garage voldoen hier niet aan. Ook is de inrijhoogte gemaximeerd 

op een hoogte die niet voor elk aangepast voertuig adequaat is. Verder is het 

toegangssysteem van de garage bij het ophalen van de auto zodanig dat het vanuit een 

rolstoel niet te bedienen is. Kortom de parkeerplaatsen in de garage zijn onbruikbaar voor 

mensen met een beperking. 

De afstand tot het Huis van de Stad vanaf het parkeren aan de Burgemeester Jamessingel is 

prima. Het punt is wel dat de CROW-richtlijn en de ITstandaard voor langsparkeren een 

vakgrootte van 3,50 bij 7,50 meter aangeeft. Bij busjes waar de rolstoel via de achterdeur 

naar binnen wordt gereden, is een lengte van 10 m vereist. Aan deze richtlijnen wordt niet 

voldaan.  

Dit alles brengt mee dat er nu geen afdoende parkeergelegenheid voor mensen met een 

beperking bij het Huis van de Stad is. Uw ambtenaren hebben aangegeven in de toekomst bij 

een herinrichting van het Burgemeester Jamesplein hier wel rekening mee te houden. 

De GCR is op zich blij met het voornemen om in de toekomst rekening te houden met 

afdoende parkeergelegenheid bij het Huis van de Stad. Wij zijn echter van mening dat het 

gebrek aan afdoende parkeergelegenheid voor mensen met een beperking, dat over een 



periode van jaren met een zekere frequentie bij u is aangekaart, onverwijld dient te worden 

opgelost. Een herinrichting van het Burgemeester Jamesplein is mogelijk ideaal maar wel erg 

ingrijpend en kan nog lange tijd op zich laten wachten. De GCR stelt u voor om op het deel 

van het Burgemeester Jamesplein, waar nu vaak auto’s van de BOA’s staan, twee 

parkeervakken te realiseren (zie foto). De kosten van een pot verf en het verplaatsen van het 

bordje voor parkeren voor mensen met een beperking van de Burgemeeste Jamessingel naar 

deze locatie wegen niet op tegen de voordelen die erdoor ontstaan. 

Samenvattend bevelen wij u aan om met behulp van een pot verf en een verplaatst 

verkeersbord per omgaande de Gouwenaars met een beperking tegemoet te komen. 

Met vriendelijke groet,  
  
  
Ton de Korte, voorzitter GCR  
  

 


