
Aan de Goudse Cliëntenraad
t.a.v. de heer T. de Korte
Postbus 265
2800 AG Gouda  

afdeling 
Ruimtelijk beleid en advies

telefoon
14 01 82

gouda
31 augustus 2021

contactpersoon
J. Harmsen

uw kenmerk
-

zaaknummer
1309932

onderwerp
Reactie advies Goudse Clientenraad
parkeren Huis van de Stad

verzonden

Geachte heer De Korte,

bijlagen: -

bezoekadres:
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda 

correspondentieadres:
postbus 1086, 2800 BB  Gouda
e-mail gemeente@gouda.nl
telefoon: 14 01 82

Op 23 april 2021 hebben wij uw brief ontvangen waarin u aandacht vraagt voor de parkeerplaatsen 
voor mensen met een beperking, bij het bezoeken van het Huis van de Stad. Het college van 
burgemeester en wethouders dankt u hiervoor en beschouwt uw brief als een ongevraagd advies 
waarop wij onderstaand graag reageren. Overigens willen wij u eraan herinneren dat over dit 
onderwerp in het voorjaar van 2018 uitvoerig door de gemeente met GASD en GAB overleg is 
gevoerd en destijds met wederzijdse instemming tot afronding van het dossier is gekomen. 

U vat uw advies samen met de aanbeveling om met behulp van een pot verf en een verplaatst 
verkeersbord per omgaande de Gouwenaars met een beperking tegemoet te komen.

Voorgeschiedenis aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen
Regelgeving bepaalt dat in de nabijheid van een openbaar toegankelijke (overheids)voorziening een 
parkeerplaats voor minder validen wordt aangelegd. Bij oplevering van het Huis van de Stad in 2013 is 
hierin voorzien. In eerste instantie was het de bedoeling deze (tijdelijke) voorziening op te heffen 
nadat de naast het Huis van de Stad gelegen parkeergarage (met meerdere 
gehandicaptenparkeerplaatsen) in 2014 zou worden opgeleverd. Nadat de parkeergarage is 
opgeleverd is besloten ook de voor het Huis van de Stad gelegen gehandicaptenparkeerplaatsen in 
stand te houden. Daarmee is ruim aanbod aan parkeerplaatsen voor minder validen gecreëerd terwijl 
er volgens de regelgeving slechts 1 is vereist.

Parkeerplaatsen parkeergarage
U geeft aan dat de afstand van de parkeergelegenheid tot het Huis van de Stad te groot is (meer dan 
50 meter). Hierbij gaat het slechts om enkele meters en er zijn meerdere alternatieve parkeerplaatsen 
nog dichter bij de entree van het Huis van de Stad. Daarnaast geeft u aan dat de inrijhoogte van de 
parkeergarage gemaximeerd is. Het klopt dat busjes hier geen toegang toe hebben maar het 
merendeel van de voertuigen wel. En ook hiervoor geldt dat er een alternatief aan de voorzijde van 
het huis van de Stad beschikbaar is. Dit geldt eveneens voor personen die geen mogelijkheid hebben 
in de garage vanuit de auto een parkeerticket aan te nemen.
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Parkeerplaatsen voor Huis van de Stad
Gelet op het bieden van voldoende aanbod, de te overbruggen afstand en de –voor sommigen- lastige 
toegankelijkheid van de parkeergarage, heeft de gemeente de besloten de invalidenparkeerplaatsen 
voor het Huis van de Stad te handhaven. Daarbij is in 2018 nog een optimalisatie doorgevoerd door 
de plaatsen te verruimen waarbij het ook voor voertuigen met een achterdeur mogelijk is te parkeren.
Zoals u terecht opmerkt zal het voorplein van het Huis van de Stad in de nabije toekomst worden 
heringericht. Dit geldt ook voor het gebied tussen het Huis van de Stad en de entree van het station. 
Het streven is hierbij de gehandicaptenparkeerplaatsen voor het huis van de Stad te behouden. 
Hiermee zal ook rekening worden gehouden bij de realisatie van het hotel en de erboven gelegen 
appartementen. Het plein zelf zal worden vergroend en aantrekkelijker worden gemaakt voor 
langzaam verkeer en om te verblijven. Het is niet de verwachting dat op het plein parkeerplaatsen 
zullen worden ingericht. Dit geldt ook voor het gebied bij de personeels- en distributie ingang naast het 
Huis van de Stad waarnaar u verwijst.

Zoals bovenstaand aangegeven is de gemeente -binnen de mogelijkheden die er zijn- van plan het 
ruime aanbod aan gehandicaptenparkeerplaatsen op de huidige locaties bij het huis van de Stad te 
behouden. Wij zijn van mening dat mensen met een beperking hiermee voldoende mogelijkheden 
hebben om te parkeren en zien daarom geen reden om de in uw advies opgekomen maatregelen uit 
te voeren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris a.i., de burgemeester,

B. van Spréw mr. drs. P. Verhoeve


