
Schriftelijke vragen van de SP over blindengeleidelijnen 
 
In het kader van de week van de toegankelijkheid  (1 t/m 6 oktober) en de landelijke campagne ‘Houd de 
lijn vrij!’, maakte de SP Hilversum een filmpje over de staat van de blindengeleidelijnen in het centrum 
van Hilversum1. 
 
Als je een beperking hebt, heb je het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder 
ander. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte en websites, het recht op 
onderwijs, passend werk en zelfstandig wonen. Ook mobiliteit is een belangrijk aspect van volwaardig 
kunnen meedoen in de samenleving. Zo is het voor mensen met een visuele beperking belangrijk dat de 
geleidelijnen er zijn en dat deze naar de geldende richtlijnen neergelegd zijn en vrij liggen. 
 
De SP ging met Gregory Dunker (fractiemedewerker SP Hilversum, ervaringsdeskundige en 
ambassadeur voor het VN-verdrag Handicap) op onderzoek uit in het centrum van Hilversum. Het werd 
duidelijk dat er nog eens goed gekeken moet worden naar de ligging van de geleidelijnen en de obstakels 
op geleidelijnen en om geleidelijnen heen. 
 
De constateringen brachten ons tot de volgende vragen: 

1. Kan het college, met behulp van ervaringsdeskundigen, inventariseren of de geleidelijnen 
volgens de geldende richtlijnen zijn neergelegd? 

2. Kan het college, met behulp van ervaringsdeskundigen, inventariseren welke situaties er 
allemaal een hindernis vormen voor de mensen die gebruik maken van de geleidelijnen? (Denk 
aan borden en terrassen, de gewijzigde situatie bij het busstation, situatie stationsplein, etc.). 
En kan hierbij ook worden gekeken naar de hindernissen bij het volgen van de natuurlijke 
gidslijnen? 

3. Kan het college, met behulp van ervaringsdeskundigen, een plan van aanpak maken om: 
a. de geleidelijnen in het centrum goed te leggen; 
b. de hindernissen omtrent geleidelijnen en natuurlijke gidslijnen aan te pakken 

(handhaving); en 
c. de bewustwording van inwoners over (het toegankelijk houden van) de geleidelijnen te 

vergroten? 
4. En kan het college vervolgens de raad informeren over dit plan van aanpak en eventuele kosten? 

 
Aanvullend 
Graag maken wij het college ook attent op de actie Houd de lijn vrij!. Deze week voerden verschillende 
belangenvertegenwoordigers actie voor bewustwording bij inwoners. De projectleider Anouk van 
Bommel is zeer bereid om deze actie toe te lichten en met de gemeente in gesprek te gaan over 
verbeterpunten. (Contactgegevens in de bijgevoegde mail). 
 
We zien graag dat het filmpje wordt gedeeld met winkeliers en dat zowel winkeliers als inwoners zich 
bewust gaan worden van hun gedrag rondom geleidelijnen. Natuurlijk willen we ook dat er aan 
oplossingen gewerkt wordt voor de verkeerde ligging van geleidelijnen. 
 
Gregory Dunker en Anouk van Bommel hebben aangeboden om met de winkeliers om de tafel te willen 
om deze en eventuele andere toegankelijkheidsproblemen bespreekbaar te maken en oplossingen te 
bedenken. Wij adviseren het college van deze expertise gebruik te maken. 
 
Fractie SP 
Gregory Dunker en Rebekka Timmer 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=L2EtIEnyLzs 
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