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Hardinxveld-Giessendam, 10 juni 2022 
 
Per e-mail aan 

• Gemeente Hardinxveld-Giessendam (Irene Herrewijn) 
Cc:  

• Gemeente Hardinxveld-Giessendam – College van B&W  

• Idem (Melissa Tiemissen) 
Bcc: 

• Bestuur, participanten en betrokken adviseurs Platform  
 
Betreft: Adviesaanvraag van 2 juni jl. over algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Uranusstraat 
 
Beste Irene, 
 
Allereerst dank voor deze aanvraag. Wij hebben ons intussen hierop beraden. 
 
Algemene reactie namens ons Platform:  
Volgens het ontwerpbesluit zijn er meer algemene gehandicaptenparkeerplaatsen nodig. Vaak zullen 
de GPK-houders (bijna) allemaal op bepaalde tijden gelijktijdig thuis zijn. Hebt u wel tevoren overleg 
met hen gehad waaruit bv. is gebleken dat enkelen bij hun woonadres nog net voldoende uit de voeten 
kunnen, maar de GPK voor andere locaties niet kunnen missen?  
Wij vragen dit, omdat zonder de mensen zelf te benaderen een uitbreiding van 1 naar 3 plaatsen 
mogelijk nog niet echt voldoende is. U als gemeente weet wie het zijn, wij kunnen hun gegevens niet 
opvragen vanwege de AVG.  
En verder dient ook rekening gehouden te worden met mogelijke bezoekers van bewoners die ook een 
APK hebben. 
 
Vervolgens onze opmerkingen bij de locatie.  
Die is ter plekke bekeken. Gezien de vorige alinea: wij zien hier in elk geval voldoende ruimte voor in 
totaal 4 gehandicaptenparkeerplaatsen, en vragen u deze optie te overwegen.  
Dan schiet daar weliswaar geen ‘gewone’ parkeerplaats over, maar er is voldoende alternatieve ruimte 
naast/voor de Aldi.  
 
Als de behoefte werkelijk beperkt is tot in totaal 3 gehandicaptenparkeerplaatsen luidt ons advies:  
Maak ook gebruik van de vrije strook tussen het perkje en de linkerkant van het kruis dat de huidige 
gehandicaptenparkeerplaats aanduidt; het is niet duidelijk welk doel die dient. Zo kan de volle breedte 
benut worden. Realiseer dan 2 plaatsen naast elkaar links, en 1 rechts; een praktische tip van de 
ervaringsdeskundige in ons team.  
In dat geval, door een verbreding naar links, is het denkbaar dat er nog 2 gewone plaatsen tussen 
passen. 
 
We zien graag uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leen van Wingerden, secretaris 


