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In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- Toegankelijkheid winkels voor gehandicapten 

- Plan voor Vlaardingen-centrum ‘De binnenstad centraal’ 

- Van beschermd wonen naar zelfstandig wonen vanuit cliëntperspectief 

                    

 

 

Toegankelijkheid winkels voor gehandicapten moet beter 

 

Wie met een rolstoel of rollator een winkel wil binnengaan moet, vaak letterlijk, een grote drempel 
overwinnen. Vooral op de Korte Hoogstraat is dat een probleem en ONS. Vlaardingen stelde daar het 
college vragen over. Afgelopen week kwamen de antwoorden.  
 
Het college stelt dat in het Centrumplan binnenstad, dat binnenkort af is en aan de raad gepresenteerd 
wordt, aandacht voor is. Met de winkeliers aan de Korte Hoogstraat wordt dan overlegd hoe de 
toegankelijkheid van de panden te verbeteren, in samenhang met de herinrichting van deze straat. Voor 
bestaande gebouwen is er geen verplichting, maar voor nieuwbouw en openbare gebouwen is de 
toegankelijkheid voor rolstoelen, rollators en ook voor mensen met een visuele handicap vastgelegd; de 
gemeente is verantwoordelijk voor openbare gebouwen, maar niet voor ‘particuliere gebouwen’ als winkels 
en andere panden. ‘Een winkel die toegankelijk is voor minder validen kan wel weer in aanmerking komen 
voor het keurmerk “Drempelvrij” en daarmee kan de eigenaar zich onderscheiden’, aldus de gemeente. 
Kortom, eigenaren van winkels en restaurants zijn dus zelf verantwoordelijk maar de gemeente zal met 
hen overleggen als de herinrichting van de Korte Hoogstraat van start gaat. 

Bron: Vlaardingen24.nl 
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Plan voor centrum ‘De binnenstad centraal’ 
 

Vlaardingen wil op korte termijn 2.6 miljoen euro, en op de langere termijn 12 miljoen euro, investeren in 
het winkelgebied van de Vlaardingse binnenstad. Dat staat in het conceptcentrumplan ‘De binnenstad 
centraal’ dat het college van B&W ter consultatie voorlegt aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt het 
plan ter consultatie voorgelegd aan inwoners, bedrijven en overige betrokkenen bij de Vlaardingse 
binnenstad.  

Het gaat om het verbeteren, herinrichten en vergroenen van de pleinen en straten in de binnenstad, de 
toegankelijkheid van het winkelgebied voor al het verkeer, het stimuleren van daghoreca en het mogelijk 
maken van wonen boven, of in plaats van, detailhandel. Bovendien wordt onderzocht hoe wonen in de 
binnenstad meer gestalte kan krijgen door nieuwbouw. De focus voor een bruisende binnenstad komt te 
liggen op het Veerplein en het Liesveld. 

Concrete stappen 

In dit plan zijn de opgaven uit de in januari 2017 door de gemeenteraad vastgestelde kadernota ‘Samen 
aan zet’ uitgewerkt tot concrete stappen om de binnenstad te vernieuwen en aantrekkelijker te maken. 
Zoals in vele middelgrote steden is ook in de Vlaardingse binnenstad groeiende leegstand en afnemend 
bezoek. 

Klankbordgroep 

De klankbordgroep Binnenstad is nauw betrokken geweest bij het plan en heeft er mee ingestemd. De 
klankbordgroep bestaat uit Waterweg Wonen, het DetailhandelsPlatform Vlaardingen, de IKV, Stichting 
Stadshart Vlaardingen, BKS (eigenaar van de parkeergarages), Multi Netherlands, het Albeda College, de 
binnenstadsmanager en de gemeente Vlaardingen. De klankbordgroep heeft verschillende onderzoeken uit 
laten voeren, op basis waarvan de aanpak in ‘De binnenstad centraal’ is vastgelegd. 

Bron: Vlaardingen.nl 

 

Van beschermd wonen naar zelfstandig wonen vanuit cliëntperspectief 

Een instelling voor beschermd wonen biedt mensen die door psychische problemen (tijdelijk) niet 
zelfstandig kunnen wonen een beschermde woonomgeving. Omdat is besloten dat cliënten minder lang in 
de beschermde woonomgeving kunnen wonen en versneld moeten verhuizen naar een eigen woning, 
heerst er onrust en onzekerheid. 

Veel cliënten, medewerkers en organisaties krijgen hiermee te maken. In een samenleving waar burgers en 
cliënten steeds meer centraal komen te staan, is medezeggenschap en burgerparticipatie van grote 
waarde. Daarom hebben in maart 2017 Ggz- vertegenwoordigers vanuit adviesraden, cliëntenraden van 
Ggz instellingen, cliënten- en belangenorganisaties en andere betrokkenen in kaart gebracht wat 
zelfstandig wonen vanuit cliëntperspectief betekent voor de cliënt, de medewerkers en de organisatie. Wat 
hebben zij nodig om goed zelfstandig wonen mogelijk te maken? In de notitie 'Van beschermd wonen naar 
zelfstandig wonen' vindt u de aanbevelingen vanuit cliëntperspectief. 

Bron: Aandachtvooriedereen.nl 

 

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van  februari/maart 2018. Wij wensen 
u,namens het bestuur, veel leesplezier ,Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en vooral Gezond  
2018  toe. Willem van der Hoek en Ronald Brouwer. Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail 
het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl    
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