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Hoe toegankelijk is de Dordtse binnenstad
Stel je zit in een rolstoel, hoe makkelijk kun je dan over straat? Is er voldoende ruimte, zijn er op- en
afritten of zijn die juist te steil? En stel je bent blind of slechtziend, waar loop je dan letterlijk tegenaan?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen organiseerde de Werkgroep Dordt Inclusief samen met
de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht, een schouw op 11 september 2021. Een schouw is een test
om te beoordelen hoe inwoners de toegankelijkheid ervaren.
Ervaringen tijdens de schouw
Om 13.00 uur startten de leden van de Werkgroep en de Adviesraad op het Vogelplein en rolden/
liepen via twee verschillende routes naar het Stadhuis: een route via de Noordflank naar het centrum
en de andere via het park en de Vrieseweg.
Ook medewerkers van de afdeling verkeer van de gemeente Dordrecht en gemeenteraadsleden
liepen én rolden mee. In totaal liepen er 22 mensen mee. Samen hebben we ervaren wat er goed gaat
en waar er verbeteringen nodig zijn. Kijk hier naar de twee raadsleden in actie!

Ingang Park Merwestein
Als je naar het park Merwestein wilt en je neemt de ingang bij de Vrieseweg moet je flink manouvreren
om langs het hek te komen. De gemeente Dordrecht heeft dit probleem meteen opgepakt. In overleg
met de Werkgroep wordt gekeken naar alternatieven. Een mooi eerste resultaat van de schouw!
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Scheve stoepen
Pas als je in een rolstoel zit, merk je hoe scheef sommige stoepen zijn. En een te smalle doorgang in
combinatie met boomwortels de doorgang bemoeilijken voor rolstoelengebruikers. Voor je het weet,
rol je de heg in.

Te weinig ruimte op de stoep
Een trapje om je huis binnen te komen, is bij dit huis zeker nodig, maar met je rolstoel kun je er dan
niet meer langs. Je moet de stoep af en verderop de stoep weer op. Voor de ene rolstoelgebruiker is
dat geen probleem, voor de ander wel. Zit je, bijvoorbeeld, in een elektrische rolstoel dan kun je niet
gemakkelijk de stoep af en weer op en moet je omdraaien.
Een terras op de stoep is gezellig, maar meteen de volgende belemmering.
En wat vind je hiervan? Er is een afrit, maar hier kun je niet komen want de paal staat in de weg.
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Te steile op- en afritten
Op verschillende plaatsen zijn de op-/afritten (te) steil. Ook hier geldt dat de een hier geen problemen
mee heeft en de ander wel.

Invalideparkeerplaatsen
De twee invalideparkeerplaatsen bij de Kolfstraat zijn aangepast. Het ziet er mooi uit. Helaas: als je je
auto parkeert en je wilt van je auto overstappen in je rolstoel, moet de rolstoel op de doorgaande weg
staan. Bovendien ligt de weg wat lager dan de parkeerplaats en dat maakt het overstappen lastig. Bij
invalideparkeerplaatsen moet er ook naast de auto genoeg ruimte zijn om je rolstoel neer te zetten en
er mogen geen hoogteverschillen zijn.

Adviseren en melden
We realiseren ons dat Dordrecht een historische binnenstad heeft en dat dit gevolgen heeft voor de
toegankelijkheid. Wat er mooi uit kan zien als afritje is niet altijd handig voor rolstoelgebruikers. We
zijn in ieder geval blij dat de gemeente al meteen al aan de slag is gegaan met de ingang van het park
Merwestein. De werkgroep wil graag blijven adviseren over de toegankelijkheid van de openbare
ruimten. Dus gemeente Dordrecht, maak gebruik van deze expertise! Daarnaast blijven we melden bij
Fixi en we volgen de afhandeling. Zo nodig gaan we hierover in gesprek met de gemeente. We
roepen de inwoners van Dordrecht op om zelf ook de ontoegankelijke plekken te melden bij Fixi.

De volgende schouw
In het voorjaar van 2022 organiseren we de volgende schouw. We gaan dan de toegankelijkheid van
de winkels testen. Kun je met je rolstoel een pashokje in of loop je als je blind of slechtziend bent
tegen een rek aan dat in de looproute staat?

Aandacht van de pers
Ook de journalisten van Dordt Centraal en RTV Dordt liepen mee:

Hoe makkelijk kan jij over straat? De (rolstoel)toegankelijkheid van de binnenstad | RTV Dordrecht
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