Putten, 20 januari 2017

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Putten

Betreft: ongevraagd advies Centrumplan Putten

Geacht College,
Op verzoek heeft de participatieraad in de begeleidingscommissie Centrumvisie Putten een
afgevaardigde (mevrouw Kortrijk). Vanuit de visie van de participatieraad hebben wij steeds
aandacht gevraagd voor de nodige aanpassingen ten behoeve van cliënten bij de uitwerking van het
plan. Bij de nodige aandacht voor leegstand, concentratie van het winkelgebied, de
parkeergelegenheid en de gevels hebben wij steeds gewezen op de bestrating en obstakels.
Daarnaast hebben wij op 22 april 2016 advies uitgebracht op de Sociaal- Culturele Visie zoals die toen
werd gepresenteerd. Wij hebben met name aandacht gevraagd voor het inclusieve beleid. Inmiddels
kent dit document een nieuwe versie en daarin heeft u opgenomen paragraaf 4.9 : Inclusief Beleid –
VN- verdrag rechten personen met handicap. De bedoeling is de inclusieve agenda in de
gemeentelijke visiedocumenten op te nemen. De vernieuwde visie gaat de commissie samenleving
binnenkort bespreken.
Nu bespreekt de commissie economie en bedrijfsvoering het centrumplan Putten, maar wij zien geen
verbinding naar de Sociaal- Culturele Visie; anders gezegd: wij missen in het centrumplan expliciete
aandacht voor het inclusieve beleid. Graag hadden wij gezien dat ook in dit plan de inclusieve agenda
was opgenomen.
Wij adviseren u, in het belang van inwoners met een beperking, bij de herinrichting van de openbare
ruimte specifiek aandacht te besteden aan regel 5 van het VN- verdrag. Daarin roept de VN
overheden op met betrekking tot de toegang van openbare ruimte om voor mensen met
functiebeperkingen actieprogramma’s te maken die de fysieke omgeving toegankelijk maakt.
Daarnaast adviseren wij u het centrumplan voor te leggen aan een gespecialiseerd, onafhankelijk
adviesbureau. Het zou dan de opdracht moeten krijgen het plan te toetsen aan de geldende CROWrichtlijnen voor mensen met een fysieke beperking. Uiteraard wil de participatieraad dan de

resultaten van dit onderzoek ontvangen, opdat hij in de verdere uitwerking zijn adviserende rol kan
blijven vervullen.
De notitie “Detailhandelsstructuurvisie Putten” besteedt op pagina 43 aandacht aan mensen met een
handicap. Wij vinden die aandacht te mager en onduidelijk met betrekking tot de verwachte
uitvoering.
Kwaliteitsversterking centrumgebied; verkeer
In navolging van de keuze voor een op recreatief winkelen gericht kernwinkelgebied (met in aanloopstraten en langs de
randen van het centrum de boodschappenfunctie), is de keuze gemaakt voor een autovrij kernwinkelgebied. Voor het
gehele centrum geldt dat gezocht dient te worden naar een optimaal evenwicht tussen bereikbaarheid en (gewenste)
omgevingskwaliteit. Uiteraard dient binnen de uitwerking wel rekening gehouden te worden met aanwonenden,

bevoorrading en bereikbaarheid voor gehandicapten.

In het licht van de inclusieve agenda adviseren wij over te gaan tot de noodzakelijke aanpassing van
de bestrating en het straatmeubilair; wij vragen u daar niet lang mee te wachten en middelen
daartoe beschikbaar te stellen.
Tot uw dienst.

Met vriendelijke groet,
namens de participatieraad,

Jaap Plomp
secretaris

