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Uw gegevens
Geslacht * vrouw
Voorletters * S.
Tussenvoegsel(s) Van
Achternaam * Lindenberg
E-mailadres * saar.hess@gmail.com
Fractie * CDA
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Voorzieningen voor mensen met een beperking en samenwerking 

Gehandicaptenplatform 
Inleiding * Het CDA stelt vragen over de voorzieningen voor mensen met een 

beperking. Mede naar aanleiding van de insprekers in de 
raadsvergadering op 3 april vragen wij ons af hoe de belangen van 
mensen met een beperking worden meegenomen in het ontwikkelen 
van beleid. 
Na contact met het Gehandicapten Platform Stichtse Vecht hebben 
wij begrepen dat de verzamelplaatsen van kliko’s een obstakel 
kunnen zijn voor mensen met een rolstoel en voor ouderen. Dit is in 
verschillende kernen het geval. Wij hebben begrepen dat in 2018 is 
toegezegd om een schouw te houden in samenwerking met het 
Gehandicapten Platform. Volgens onze informatie heeft deze 
schouw tot op heden niet plaatsgevonden. 
Daarnaast willen wij graag weten of de parkeerdruk in Stichtse Vecht 
hoger is geworden als gevolg van een groei van het aantal 
parkeerplaatsen voor invaliden.

Vragen

Vraag 1 * Hoe wordt het Gehandicapten Platform betrokken bij het opstellen 
van beleid? (bijvoorbeeld de woonvisie, plannen met betrekking tot 
gezondheid, maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de 
horecavisie)

Vraag 2 * Welke mogelijkheden zijn er om het Gehandicapten Platform nog 
meer te betrekken en/of de belangen van mensen met een 
beperking beter te behartigen in de uitvoering van alle beleid dat de 
Gemeente Stichtse Vecht ontwikkeld?

Vraag 3 * In welke kernen zijn de verzamelplaatsen van kliko’s een obstakel 
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voor mensen met een rolstoel en voor ouderen?

Vraag 4 * Heeft er een schouw plaatsgevonden naar de verzamelplaatsen van 
kliko’s en zo ja wanneer heeft deze plaatsgevonden? Zo ja, wat is de 
reden dat het Gehandicapten Platform daar niet bij betrokken is 
geweest? Zo nee, wat is de reden dat er nog geen schouw heeft 
plaatsgevonden?

Vraag 5 * Is de parkeerdruk in Stichtse Vecht toegenomen als gevolg van het 
verlagen van de kosten voor het aanvragen van een parkeerplaats 
voor invaliden? Zo ja, wat zijn de gevolgen van deze toegenomen 
parkeerdruk?

 
Bijlagen
Voegt u een bijlage toe? * nee


