Begaanbaarheid trottoirs is voorwaarde voor zelfstandigheid ouderen
Een groeiend deel van de inwoners van Heino wordt ouder en minder valide in diverse gradaties. Als
maatschappij vinden we het belangrijk dat ook deze groep in beweging blijft, kan deelnemen aan het
maatschappelijk leven en zelfstandig kan blijven functioneren. Ook de betrokkenen zelf vinden dat
belangrijk dat je er nog bij hoort, het komt hun gevoel voor eigenwaarde ten goede.
De beschikbaarheid van goede looproutes via trottoirs en een soepele overgang naar het rijgedeelte speelt
daarbij een belangrijke rol.
Het gebied rond Het Wooldhuis bevat een hoge concentratie van woonruimte geschikt en bestemt voor
ouderen. De beschikbaarheid van en de kwaliteit van de trottoirs (voetpaden) speelt een belangrijke rol
voor de bereikbaarheid van het centrum en het maken van een ommetje. Niet onbelangrijk is ook de route
naar de huisartsenpost.
huisartsenpost

Woonzorgzone
Als er wat mis is met de bestrating, dan kun je dat melden via de site van de gemeente home/melden
openbare ruimte onder het kopje “meteen melden”. Maar dat is ons inziens niet voldoende, want er wordt
veel gemopperd, doorgeven is toch lastig en soms is er meer aan de hand dan een losse stoeptegel en hoe
leg je dat uit.
Voorstel
Daarom pleiten PB Heino en de ouderenbonden PCOB en KBO voor:
- Een periodieke schouw, bijvoorbeeld eens in de vier jaar
- Gemeente samen met belanghebbenden
- Vaste criteria
- Budget bij beheer om grotere knelpunten op te lossen
- Toegankelijker maken en minderafstandelijk van het meldpunt
PB Heino en de ouderenbonden hebben naar aanleiding van klachten een eerste schouw gedaan om
ervaring op te doen.
Aanwezig: Ria Hagenvoort en Paul Folgers namens PB Heino en Bertha Schotman en Jan Holtkuile namens
de ouderenbonden.
Het criterium was het gebruiksgemak en veiligheid voor de minder valide voetgangers en
rolstoelgebruikers. Gelet is op:
- Voldoende breedte

-

Staat van de verharding, veiligheid en comfort
De overgang van trottoir naar de rijweg bij oversteken

Eerste Schouw trottoirs vanuit de ouderencentra naar het centrum van Heino
Datum: 8 april 2021
Beoordeling 10 is uitmuntend, 0 is zeer gevaarlijk
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Locatie
Opmerking
Beoordelingscijfer
Locatie
Omschrijving
Beoordeling
Paalweg/Wegenbree Voetpad loopt af naar de bestrating. Rollator en
5
rolstoel onveilig !! Advies stoep meer horizontaal
maken
Oversteek Paalweg
Advies: De stoepen d.m.v. markeringslijnen wordt 2
Hoek Plantaan
uit oog van veiligheid zeer wenselijk gevonden
Paalweg bij Boni ter Stoepen stuk
5
hoogte van nr. 3
Iets voorbij Paalweg Zie 1
3
nr. 3
Plantenbak t.h.v.
Planten moeten teruggesnoeid worden. Zij
3
bakker Canadastraat hangen nu over de stoep die daardoor ernstig de
versmald wordt.
Canadastraat na
De stoep tot aan AH bevoorradingspunt ligt
3
bakker
scheef, zie verder 1
T.h.v. ingang
De stoep voor het terras voor Buuffies terras
2
Buuffies
tegenover de kerk loopt schuin af, zie verder 1
Marktstraat t.h.v.
Stoep loopt schuin af, zie 1 en tegels komen
2
Notariskantoor
omhoog.
Marktstraat t.h.v.
Nr. 14
Marktstraat t.h.v.
Aldi
Marktstraat
tegenover Aldi t.h.v.
nr. 22 t/m 31 +
oversteek hoek
Haarstraat
Haarstraat
Statenweg 1

Statenweg t.h.v.
Care Hotel

Idem als 8

3

Stoepen lopen schuin af en planten heg hangen
over de stoep. Snoei de heg, zie verder 1
Stoepbestrating zeer slecht. Ter hoogte van het
Afscheidshuis stoepen ook zeer slecht. Advies is
tot herbestrating over te gaan!

2
2

Afrit bij winkels lopen af. Zie 1.
3
Stoeptegels worden overwoekert door haag van
3
het huis. Stoep wordt hierdoor te smal om
makkelijk te lopen met rollators e.d. Bewoners
verzoeken haag terug te snoeien.
Takken van bomen veel te laag. Gebruikers van de 2
stoep moeten hierdoor de stoep verlaten en via
weg verder gaan. Eigenaar verzoeken bomen bij
te snoeien.(met name tussen juli en mrt)

Overzicht van de locaties schouw
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