Voorzieningen voor visueel beperkten in de Marktstraat
Op 17 juni heeft de Adviesraad geadviseerd om tijdens het zomerreces geen afspraken te
maken met leveranciers of aannemers over het bestratingswerk voordat er
overeenstemming is bereikt over het toepassen van gids- dan wel geleidelijnen.
Op 19 juni heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen waarin de gemeente wordt
opgedragen geleidelijnen in de Marktstraat aan te leggen conform het met “Drempels Weg
Uden” gesloten convenant.
Daarop heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden tussen de verantwoordelijke wethouder
en projectleider enerzijds en de ASD anderzijds. Hierin heeft de ASD nog eens haar
belangrijkste bezwaren tegen een gidslijn kenbaar gemaakt:
- De Marktstraat is de belangrijkste winkelstraat in Uden, een gemeente die het woord
“gastvrij” graag gebruikt en dan moet dit gastvrij zeker ook gelden voor visueel
beperkten. Door af te wijken van wat (inter)nationaal gebruikelijk is, wordt die
gastvrijheid beperkt, want hoe moet een bezoeker weten dat hier een gidslijn de
norm is.
- Bij een geleidelijn hoort aan weerskanten een vrije ruimte van 60 cm te zijn, wat bij
een gidslijn niet is. Het gevoel van onveiligheid wordt hierdoor vergroot.
- Een geleidelijn is gemakkelijk herkenbaar voor zowel visueel beperkten als voor
normaal zienden. Daardoor kan een slechtziende deze gemakkelijker vinden en
volgen, terwijl langzamerhand het besef bij normaal zienden groeit dat deze lijn
vrijgehouden moet worden.
Hierop stelde de gemeente voor een proefstuk neer te leggen zodat in werkelijkheid kan
worden beoordeeld of gidslijnen zouden voldoen. De gemeente overweegt namelijk om, als
met de ASD een akkoord kan worden bereikt over een gidslijn, de motie naast zich neer te
leggen. Dit omdat in een maatschappij waarin iedereen mee kan doen (een zogenaamde
inclusieve samenleving) eigenlijk alles zo ontworpen zou moeten worden dat inderdaad
iedereen mee kan doen zonder dat exclusieve maatregelen voor bijvoorbeeld visueel
beperkten nodig zouden zijn.
Een gidslijn kan onderdeel zijn van zo’n ontwerp, bijvoorbeeld omdat een slechtziende met
de stok als gidslijn een grasrand of een gevel kan volgen en zo zijn weg vindt. Enkel waar zo’n
gidslijn niet aanwezig is, zou een geleidelijn (de bekende ribbeltegels) nodig zijn.
In het ontwerp van de Marktstraat is helaas geen natuurlijke gidslijn opgenomen. In het
ontwerp is namelijk met de winkeliers afgesproken dat de bestrating vanaf de gevel over een
breedte van 1 meter een andere kleur zal hebben. Dit is de ruimte die de winkeliers mogen
gebruiken voor het uitstallen van goederen. En daarmee vervalt de gevel als natuurlijke
gidslijn. In het ontwerp dat is uitgewerkt in de proefstrook in de Marktstraat (rechts van
Livera), is allereerst de 1 meter brede uitstalstrook neergelegd, dan een steen van 20 cm en
tenslotte een 20 cm brede strook die als gidslijn zou moeten dienen. Als test is deze strook
uitgevoerd in 2 verschillende steensoorten.
Vertegenwoordigers van de Adviesraad hebben op 20 juli de proefstrook getest en
beoordeeld en de Adviesraad zal hierover rapporteren aan de gemeente. Toegezegd is door
de gemeente dat er geen definitieve beslissing zal worden genomen voordat de Adviesraad

heeft geadviseerd. Om dat advies te kunnen geven wacht de Adviesraad ook op de
toegezegde tekening van de nieuwe Marktstraat met een geleidelijn. Tot op heden hebben
zij namelijk enkel tekeningen met gidslijnen ontvangen.

