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Griffie Raalte
ronde tafel gesprek.

Ronde tafel gesprek

Locatie: Gemeentehuis Raalte zaal de Gune
Datum: donderdag 14 februari
Tijdstit: 19.30 t/m 22.00 uur.

Naam:
adres:
Tel:

Heeten
.

Geachte Heer of Mevrouw

Hier zijn de items waar wij als inwoners van Heeten aandacht aan willen besteden.

Agenda punt 2: samenstelling agenda
Graag als agendapunten;
Hondenpoep beleid;
toegankelijkheid.

Agendapunt 4 a;
Hondenpoep beleid
De hondenbezitters zijn verplicht om de uitwerpselen van hun hond op te ruimen. Wanneer er geen poep bakken
staan is dat niet altijd even praktisch.

Naar aanleiding van enkele strubbelingen heb ik eind 2017 contact met de heer Nicolaas ( Specialist handhaving ) en
vervolgens met mevrouw Busscher ( Regisseur Groen en Spelen Team Beheer en Onderhoud ) van gemeente Raalte
gehad. Op maandag 2 juli 2018 heb ik dit item tijdens de pleinsessie uitvoerig besproken, tot op heden heb ik nog
niets vernomen. Nu wil de gemeente omdat er tot nu toe geen hondenbeleid is BOA’S en de wijkagent laten
controleren dat de honden bezitters de ontlasting van hun honden op gaan ruimen. Wij vinden dit geen goed plan,
wanneer je de honden bezitters verplicht om de ontlasting van de honden op te ruimen moet je er ook voor zorgen
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dat er gelegenheid is om het ergens te deponeren. Wanneer er de wijkagent of een BOA staat zal de hondenbezitter
de ontlasting wel opruimen en meenemen.

Wij streven er naar om hondenpoepbakken te plaatsen, zo maken we de gemeente Raalte schoner. Regelmatig loop
ik in de hondenpoep, niet alleen ik heb hier last van maar ook kleine kinderen. Hopelijk heeft de gemeente hier voor
begrip en gaat er wat aan doen.

Ik heb wat huiswerk gedaan, zie hier onder voor het resultaat.

Deventer heeft diverse uitlaatvelden waar de gemeente de hondenpoep opruimt;
Apeldoorn heeft diverse uitlaatvelden waar de gemeente de hondenpoep opruimt;
Dalfsen heft hondenbelasting en heeft uitlaatvelden waar de gemeente de hondenpoep ruimt en hondenpoep
bakken waar ook gratis milieu vriendelijke zakjes mee genomen kunnen worden;
Hellendoorn heft hondenbelasting geen poepbakken maar wel uitlaatvelden waar de gemeente de poep ruimt;
Ommen, heft hondenbelasting en heeft uitlaatvelden waar de gemeente de hondenpoep ruimt en ze hebben
poepbakken;
Rijssen Holten heft hondenbelasting en heeft uitlaatvelden waar de gemeente de hondenpoep ruimt en ze hebben
poepbakken;
Zwolle heeft uitlaatvelden waar de gemeente hondenpoep opruimt, tevens hebben ze hondenpoepbakken waar ook
gratis milieu vriendelijke zakjes mee genomen kunnen worden;

Agendapunt 4 b;
Toegankelijkheid

Is Heeten Toegankelijk?
Eind februari 2018 is er een gesprek geweest met de heer Lubbers van de gemeente Raalte om Heeten toegankelijk
te maken, nu heb ik niet stil gezeten en heb te samen met een paar mensen die leven met een beperking één en
ander gesignaleerd en geïnventariseerd. Zij willen ( wat is overlegd) samen met een paar personen van de gemeente
Raalte de obstakels aanwijzen. Helaas is aan dit verzoek nog geen gehoor gegeven.

Al jaren ben ik bewust van obstakels in het verkeer, denk o.a. aan:
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Losliggende stoeptegels of overhangende takken van heesters waardoor het trottoir te gevaarlijk en smal
wordt. Wij kunnen er dan met een rollator, rolstoel, buggy/kinderwagen en of een geleidehond er geen
gebruik meer van maken;
Te weinig afschuiningen om met een rolstoel of rollator op of af van het trottoir te kunnen.

Al deze obstakels zijn uitvoerig besproken in de week van toegankelijkheid die namens de gemeente Raalte van
1 t/m 6 oktober 2017 is georganiseerd. Alle medewerkers van de gemeente Raalte konden hier aan mee doen
om te ervaren hoe te leven met een beperking.

De obstakels zijn:
1

Hordelmansweg bij familie Rekveld tegen over de senioren woningen is geen afschuining daar tegenover is
wel een afschuining gemaakt;
2 De stoep voor het huis van de familie Rekveld is waanzinnig hoog en erg gevaarlijk, hier kan niemand
gebruik van maken. Inmiddels is een grote trottoirband wit geschilderd, de persoon die hier voor
verantwoordelijk is heeft geen flauw benul wat het inhoudt te leven met een beperking. Hier is het weer
duidelijk dat men beter eerst kan vragen aan personen die er gebruik van moeten maken voor men aan de
slag gaat;
3 Hademanstraat van af de Dorpsstraat de gehele linker kant is niet rolstoel/rollator toegankelijk , dit kan
verholpen worden door een aaneengesloten trottoir van af de Dorpsstraat t/m de Hordelmansweg;
4 Café Molenhoek moet je over het terras, in de winter is dit goed te doen maar in de zomer zit het terras vol;
5 Hordelmansweg/Oltheten, wanneer je van de Hordelmansweg naar Oltheten wil is het trottoir super smal
waar de lantaarn staat daar kun je met geen mogelijkheid met een rolstoel/rollator tussen door;
6 Hordelmansweg voor die bewuste lantaarn is een afschuining om de weg over te steken naar het terras van
de Molenhoek, aan de overzijde is geen afschuining en het paatje is te smal;
7 Bergingsvijver, het wandelpad zat vol gaten en is nu perfect gerepareerd, nu nog wat verlichting dan is het
ook in de avond toegankelijk en veilig;
8 Alle bankjes in en rondom Heeten hebben geen armleuningen, dit is zeer belangrijk voor personen met
gewrichtsklachten, om te kunnen zitten of op te staan. Dit is ook vermeld bij stichting wandel/fietspaden
Heeten. Stichting wandel en fietspaden Heeten vindt het een uitstekend plan en heeft al toegezegd om de
nieuwe bankjes te voorzien van armleuningen. Rudi Veltmaat van gemeente Raalte heeft op verzoek van
mij, dit voorstel overgenomen en wil dit in het PVE van de gemeente Raalte plaatsen, nu weet ik niet of dit
al gedaan is;
9 Dorpsstraat bij familie Ruiter waar het nieuwe huis is gebouwd is het trottoir vernield;
10 Olthofsteeg is onlangs vernieuwd, de weg is super glad gemaakt, helaas geen drempels. Als fietser of
wandelaar is het niet aan te bevelen om er gebruik van te maken. Levens gevaarlijk!!!! Er word belachelijk
hard gereden.
Alle obstakels die hier boven zijn vermeld zijn bekend bij de gemeente Raalte, helaas kan ik nog weinig beweging
vernemen.

Toegankelijke website
De website van de gemeente Raalte is niet echt toegankelijk voor personen die werken met een spraak of braille
software. mijn advies;
Accessibility is een dochter maatschappij van Bartiméus en werkt Samen met universiteit Twente. Hier kunt u allerlei
informatie vinden betreft toegankelijkheid. In 2.020 is een ieder verplicht om de website toegankelijk te hebben, het
is geen overbodige luxe om er nu al rekening mee te gaan houden. Nederland is er op gericht om zo lang mogelijk
zelfstandig te gaan leven, daar horen websites ook bij.
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Accessibility.nl | Stichting Accessibility | Expertise toegankelijke ICT
www.accessibility.nl

Met een vriendelijke groet,

Heeten
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