Kenmerk:
31446 / 31505
Afdeling:
O&E
Portefeuillehouder: J.M. van Schaik

Vraag

(art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE:
ONDERWERP: Oversteek

P.Clijsen / GroenLinks

naar zeedijk Stadhuisplein/Scheldekade.

TOELICHTING:

Onze fractie werd door bewoners gewezen op een voor rolstoelgebruikers onwenselijke situatie bij de oversteek van zowel het parkeerterrein Scheldekade als aan de kant van het stadhuis
naar de zeedijk.
Wie als rolstoelgebruiker parkeert aan de kant van de Scheldekade en over wil steken naar de
zeedijk over het zebrapad, kan daar vanaf het parkeerterrein niet fatsoenlijk komen omdat in
het schelpenpad drempels zitten die moeilijk te passeren zijn.
Het alternatief is moeilijk oversteken bij de Spuistraat (hoge stoepen, geen afritjes) om naar
het zebrapad bij het stadhuisplein te komen, vervolgens omhoog naar de oversteek aan de
stadhuiskant waar alleen streepjes aangeven dat hier overgestoken wordt.
Men zou natuurlijk, om vanaf de parkeerplaats naar de oprit voor rolstoelgebruikers te komen,
het liefst het zebrapad bij de trappen gebruiken.
We hebben in Terneuzen de ambitie om het water, de Schelde weer dichter bij de stad te betrekken. Misschien kan dit ook voor rolstoelgebruikers geregeld worden, zodat als zij oversteken auto’s ook echt moeten wachten. Zij ook over een rolstoelvriendelijk en veilig traject naar
de zebra en de zeedijk kunnen komen.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Bent u bekent met deze problematiek?

1

Ja

2

Kunt u een en ander onderzoeken?

2

3

Bent u bereid hier verder actie op te
ondernemen ?

3

Vorig jaar is de oversteekbaarheid al verbeterd
door het aanbrengen van een voetgangeroversteekplaats. Het bovenstaande knelpunt is toen
reeds gesignaleerd. Echter financieel was geen
ruimte beschikbaar om het op te lossen.
Ja, dit jaar zal de situatie nog worden aangepast
zodat ook rolstoelgebruikers van deze oversteek
gebruik kunnen maken.

Datum vragen: 2 november 2010

Datum antwoorden: 16 november 2010
Verzonden: 23 november 2010
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burgemeester,

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
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