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Breda, 19 maart 2018
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO
Aan het college van B&W van Breda
Onderwerp: Invalidenparkeerplaatsen opgeofferd voor eettent
Geacht College,
Afgelopen week bereikte ons het bericht dat er op de hoek van de Kraanstraat met
de Vismarkt in Breda een eettent is geplaatst. Deze heeft hier netjes een vergunning
voor en gezien de evenementen in de buurt van deze plaats ook nog begrijpelijk. Wat
ons wel zeer verbaasd is de precieze plaats van de eettent. Deze neemt de plaats in
van twee invalidenparkeerplekken. En dat niet voor een dagje, maar voor een maand
is ons medegedeeld. En het aantal invalidenparkeerplaatsen binnen de singels is al
niet ruim. SP Breda vindt het evenals belangenvereniging Breda Gelijk onwenselijk
dat de beste binnenstad, een maand lang minder toegankelijk is voor mensen met
een beperking.
Via de media lazen wij dat als excuus door een woordvoerder van de gemeente een
vergelijking wrdt gemaakt met een evenement op het Chasséveld. Hierbij gaat het
echter vaak om enkele dagen. Dus niet om een maand zoals in het voorliggende
geval. Dit heeft dus een veel grotere impact op de toegankelijkheid van de
binnenstad voor mensen met een beperking. Daarnaast wordt als argument
genoemd dat het vorige jaar ook al zo was en er toen geen klachten zijn ontvangen.
Dat is feitelijk onjuist. Minimaal twee mensen die destijds geklaagd hebben laten hun
stem nu horen in de media omdat er blijkbaar niks is gedaan met hun klacht. SP
Breda vindt het zeer kwalijk dat klachten niet geregistreerd worden, dan wel dat een
woordvoerder van de gemeente zomaar wat roept in de media terwijl dit aantoonbaar
onjuist is. (1)
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1) Klopt het dat deze eettent een vergunning heeft gekregen, specifiek op de
plaats van deze twee invalidenparkeerplaatsen?
2) Kan u aangeven voor welke termijn deze vergunning precies is afgegeven?
3) Kan u aangeven of de klachten van vorig jaar over het parkeren ontvangen
zijn? Zo ja, waarom is er dan voor gekozen uitgerekend deze parkeerplaatsen

opnieuw te gebruiken? Zo nee, kunt u aangeven waar in het proces de
ingediende klachten van vorig jaar zijn blijven hangen?
4) Kunt u toezeggen dat volgend jaar de invalidenparkeerplaatsen wel
toegankelijk blijven gedurende het Spanjaardsgat Festifval?
5) Bent u bereid gedurende de resterende periode van het fesitval dat deze
invalidenparkeerplaatsen niet toegankelijk zijn, twee tijdelijke plaatsen toe te
wijzen op een vergelijkbare afstand van het centrum?
6) Bent u bereid in het het algemeen voortaan meer rekening te houden met de
(rolstoel)toegankelijkheid van onze mooie binnenstad?
Met vriendelijke groet,

Inge Verdaasdonk
Burgerraadslid SP Breda

1) Zie http://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/2018-05-18/breda-gelijkverbaasd-over-eetkraam-op-invalideparkeerplaatsen#.Wv6sIjrbcB4.facebook

