
GEMEENTERAAD van BRUMMEN 
 
 

In te vullen door griffie 

Voorstel: 

MOTIE  Een veilige oversteek voor iedereen 

- Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 

 

De raad van de gemeente Brummen in vergadering bijeen d.d. 23 mei 2016 

Onderwerp: Een veilige oversteek voor iedereen 
 

De raad, 
 
overwegende dat: 

• Het Stuijvenburchplein een prachtige metamorfose heeft ondergaan; 

• Dat de inwoners van onze gemeente en de toeristen daar nog veel plezier aan zullen beleven; 

• Alle burgers op dit prachtige plein moeten kunnen verblijven; 

• De regering het VN-verdrag voor mensen met een handicap geratificeerd heeft, waarin alge-
mene toegankelijkheid de norm is 

 
Constaterende dat: 

• Na gesprekken van het PvdA-ombudsteam met een flink aantal slechtziende en blinde Eer-
beekse burgers blijkt dat er een aantal belemmeringen is waardoor mensen met een gezichts-
beperking zich niet veilig door het vernieuwde centrum kunnen verplaatsen; 

• Dat het grootste knelpunt voor mensen met een gezichtsbeperking, het ontbreken van een vei-
lige oversteek in de vorm van een zebrapad is; 

• Dat ook burgers en in het bijzonder ouderen, die slecht ter been zijn, op drukke momenten 
nauwelijks durven over te steken; 

• De herinrichting van het Stuijvenburchplein in overeenstemming is met de CROW - richtlijnen 
voor een 30 km-zone, maar dat het niet bij wet verboden is om in een 30 km-zone een zebra-
pad aan te leggen. 

 
 
spreekt uit dat: 

• Door het ontbreken van zebrapaden op belangrijke punten het Stuijvenburchplein voor een 
groot aantal inwoners slecht toegankelijk is en als gevaarlijk wordt ervaren; 

• Dat alle burgers zich veilig in het winkelgebied moeten kunnen verplaatsen; 

• Dat we in dit geval moeten afwijken van de CROW-richtlijnen voor een 30 km-zone; 
 
en verzoekt het college: 

• Voor de zomervakantie alsnog zebrapaden in het winkelgebied te realiseren; 

• Hierbij gebruik te maken van deskundigen  zoals b.v. Bartiméus 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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