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TOEGANKELIJKHEID VAN HET OV IN UW GEMEENTE
VERBETEREN: HOE DOET U DIT?
Posted on 17 februari 2014 by Margreet

Een informatiemarkt waar je kennis kunt maken met de verschillende vervoersmogelijkheden in de
gemeente. Dat werd dit najaar mogelijk gemaakt met het project ÐOp weg in Westland'.
Woordvoerder van het project Annemiek Koremans: ÛÏHet openbaar vervoer Ð haltes, bussen en
informatievoorziening - is inmiddels op veel plekken goed aangepast. Het wordt tijd dat mensen
met een beperking hier ook gebruik van gaan maken. Algemeen wat kan en speciaal wat moet! Met
de vervoerscarrousel ÐOp weg in Westland' willen we met name het veilig zelfstandig reizen voor
mensen met een beperking bevorderen.Û
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Woordvoerder van het project Annemiek Koremans, Het openbaar vervoer - haltes, bussen en
informatievoorziening - is inmiddels op veel plekken goed aangepast. Het wordt tijd dat mensen
met een beperking hier ook gebruik van gaan maken. Algemeen wat kan en speciaal wat moet! Met
de vervoerscarrousel, Op weg in Westland‚ willen we met name het veilig zelfstandig reizen voor
mensen met een beperking bevorderen.
De vervoerscarrousel is een informatiebeurs met marktkramen. Vervoerders, belangengroepen en
de gemeente geven er uitleg over hoe iemand zelf zijn vervoer kan organiseren. Welke
hulpmiddelen zijn er en welke maatregelen zijn er getroffen als het om verkeersveiligheid gaat?
Annemiek Koremans, De verschillende partijen hebben goed kunnen samenwerken. Met elkaar
zorgen we ervoor dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer en andere
vervoersmogelijkheden in de gemeente.

Schouwen en adviseren
Annemiek Koremans is voorzitter van het Platform Gehandicapten Westland (PGW). Het PGW heeft
zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor het toegankelijk en veilig maken van het openbaar
vervoer in de gemeente Westland. De leden van het PGW deden diverse schouwen om te kijken op
welke wijze mensen met een rolstoel, rollator, blindengeleidestok, hulphond of scootmobiel gebruik
konden maken van de vervoersmogelijkheden. Kun je met de rolstoel in de bus? Hoe makkelijk is
het om de OV chipkaart te gebruiken? Kan je met de blindenstok veilig bij de bushalte komen? Naar
aanleiding van de schouwen adviseerden de leden gemeente en vervoersbedrijven over
aanpassingen en richtlijnen. Annemiek, Landelijk moet in 2015 het openbaar vervoer helemaal
toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking. In 2030 geldt dat ook voor de treinen. In
Zuid-Holland hebben ze het voortvarend aangepakt. Veel OV-voorzieningen zijn inmiddels
aangepast.

Veel verbeterd
Als het om toegankelijk en veilig vervoer gaat, is er heel wat verbeterd volgens Annemiek
Koremans., De bushaltes zijn zo aangepast dat je veilig in kunt stappen. In de bus zijn er plekken
gereserveerd voor rolstoelen. Er is instructiemateriaal over hoe je rolstoelen of scootmobielen veilig
vast kunt zetten in een bus. De chauffeurs van het openbaar vervoer hebben een training gehad om
rekening te houden met mensen met een beperking. Ze hebben ook zelf ervaren hoe het is om
bijvoorbeeld achter in de bus te zitten en hard over een hobbel te gaan. En er is voor iedereen
begrijpelijke informatie beschikbaar over de vervoersmogelijkheden in Westland.
Heb je een beperking, dan kun je in Westland inmiddels gewoon reizen met het openbaar vervoer.
Annemiek, Maar veel mensen weten het nog niet of durven het niet aan. Ze zijn het ontwend of
nemen toch vaak nog de regiotaxi of ander speciaal vervoer. Het speciaal vervoer wordt alleen
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steeds minder gecompenseerd. Om mensen te laten zien dat reizen met het openbaar vervoer wél
kan én dat het veilig kan, hebben we de vervoerscarrousel, Op weg in Westland‚ georganiseerd.

Vervoersmogelijkheden
De vervoerscarrousel, Op weg in Westland‚ stond in het najaar van 2013 in de vijf, hoofddorpen‚ van
Westland: Naaldwijk, Wateringen, Monster, De Lier en 's-Gravenzande. Bezoekers konden op een
makkelijke manier ontdekken welke vervoersmogelijkheden er zijn.
Het is in deze tijd steeds meer de bedoeling dat je zelf, met de mensen om je heen, vervoer regelt.
Annemiek, Daarover gaven de organisaties ook allerlei tips. Als je slecht ter been bent en niet met
het openbaar vervoer kunt, kun je bijvoorbeeld ook gebruik maken van een elektrische fiets of
driewielfiets, je kunt met elkaar carpoolen of een familielid brengt je met de auto. Als het samen niet
lukt, dan kun je in gesprek met de gemeente kijken of er speciaal vervoer mogelijk is, bijvoorbeeld
de regiotaxi.

Ervaren
Bij de vervoerscarrousel stonden allerlei vervoersmogelijkheden: het openbaar vervoer, maar ook
de regiotaxi, de Plusbus (vervoert personen van 60 jaar en ouder van deur tot deur) en de
rolstoelbus. De vervoerders maakten de bezoekers wegwijs en gaven hen informatie. Zo konden
bezoekers - ook met een rolstoel - de stadsbus in. En je kon er leren hoe de ov-chipkaart werkt.
Annemiek, Mensen konden ook een vervoersmaatje, aanvragen‚, dus aangeven dat je graag met
een maatje wilt reizen. Een vervoersmaatje gaat een tijdje met een onervaren reiziger of met iemand
die ondersteuning nodig heeft, mee de bus in om deze zo vertrouwd te maken met het openbaar
vervoer. Op de markt kon je je ook aanmelden als vrijwillig vervoersmaatje.
Bezoekers kregen bij iedere stand een bonnetje. Alle bonnetjes samen waren goed voor een
vrijkaartje voor de bus, de regiotaxi of de rolstoelbus. Annemiek, En dat vrijkaartje was erg gewild!

Succes
De vervoerscarrousel was een succes volgens Annemiek., We hebben veel bezoekers getrokken.
Voor sommige mensen was dit de eerste kennismaking met de vervoersmiddelen. Wat we veel
hoorden, was dat mensen door een fysieke beperking of ongeval niet (meer) konden autorijden. En
dat zij op zoek zijn naar andere mogelijkheden. Maar er waren ook mensen met een verstandelijke
beperking die willen leren met het openbaar vervoer te gaan. Of oudere mensen die zich willen
voorbereiden op andere vormen van vervoer, omdat ze niet thuis willen blijven zitten.
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Vervolg
Als vervolg op deze activiteit willen cliëntenorganisaties, welzijnsorganisaties en gemeente
kleinschalige informatiebijeenkomsten blijven organiseren. Bijvoorbeeld op markten, binnen
zorginstellingen of bij (jaar)vergaderingen van organisaties. Annemiek, Ben je nog onbekend met de
mogelijkheden van het openbaar vervoer, of voel je je onzeker, dan is een activiteit als, Op weg in
Westland‚ een goede manier om iets te overwinnen.
- Meer informatie over het project, Op weg in Westland‚ ? Klik hier voor meer informatie.
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