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Ronduit gevaarlijk vond Denise Jan-

maat van het Nederlands Instituut

voor Rolstoeltoegankelijkheid haar

ritten door Gouda. ,,Ik moest vaak

op de openbare weg rijden, omdat

er geen op- of afrit voor rolstoelen

op het trottoir was of wegens gepar-

keerde auto’s op de stoep. Dat is ge-

vaarlijk.’’

Ze vindt dat de gemeente strenger

tegen verkeerd geparkeerde auto’s

moet optreden en er ook voor moet

zorgen dat elk trottoir een op- en

afrit heeft. Dit is nu nog niet overal

het geval. In ieder geval niet aan de

Raam en het Re-

gentesseplant-

soen. Ook zijn

trottoirs bij

bruggen bij bij-

voorbeeld de

Lage en de Hoge

Gouwe en de

Oosthaven en de

Westhaven niet

altijd gemakkelijk toegankelijk voor

rolstoelgebruikers. ,,Ook op bruggen

moest ik over de rijweg rijden. De

andere verkeersdeelnemers zijn

daar niet op bedacht en een ongeluk

is zo gebeurd.’’

Maar er is meer mis in Gouda,

stelt het instituut. Zo verbaasde De-

nise Janmaat zich erover dat ze niet

bij het Toeristisch Informatiepunt

(TIP) in de Goudse Waag aan de

Markt kon komen. ,,Er is een drem-

pel vanmeer dan twintig centimeter

hoog. Voor de ramen zwaaien naar

de medewerkers leidde alleen tot te-

rugzwaaien. Er kwam niemand naar

me toelopen, waardoor ik geen in-

formatie kon bemachtigen.’’

Het instituut heeft de bevindin-

gen verwoord in een brief aan de ge-

meente. Daarin wordt opgeroepen

snel maatregelen te nemen, omdat

dit de zelfredzaamheid en veiligheid

van demindervaliden en ouderen in

de stad ten goede komt.

De gemeente stelt in een reactie

dat met belangstel-

ling kennis is geno-

men van de brief,

,,We gaan graag

met het instituut in

gesprek om nader

te horen wat beter

kan.’’

Het is niet de

eerste keer dat

Gouda slecht uit de bus komt bij een

onderzoek naar de toegankelijkheid

voor rolstoelgebruikers. De Goudse

Adviesraad voor mensen met een

Beperking onderzocht eerder dit

jaar hoe het staat met de winkels in

de binnenstad. Winkelen als je aan

een scootmobiel of rolstoel gekluis-

terd bent, bleek geen pretje. De deur

is vaak een barrière en gangpaden

zijn vaak te smal, net als pashokjes.

GOUDA • Rolstoelgebruikers stuiten op veel barrières
in Gouda. Dat concludeert het Nederlands Instituut
voor Rolstoeltoegankelijkheid na twee bezoeken aan
de binnenstad. MAARTENMOLENAAR
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‘Rolstoelers
slecht af in
binnenstad’

Ambassadeur Irak opent expo in Museum Gouda
GOUDA • De Irakese ambassadeur Saad Ibrahim

Al Ali opent zondag de tentoonstellingGoodmor-

ning Baghdad! in Museum Gouda. Hier is werk

te zien van de in Irak geboren kunstenaar Qassim

Alsaedy.

,,Hij is de bekendste en de beste kunstenaar uit

Irak,’’ zegt museumdirecteur Gerard de Kleijn

over Alsaedy. ,,Wereldwijd zijn er behoorlijk wat

verzamelaars die zijn werk kopen. Ik verwacht

dan ook behoorlijk wat mensen die zijn expositie

bij ons komen bekijken, óók uit het buitenland.

Want dat hij bij ons zoveel werk toont, is redelijk

uniek.’’

Qassim verliet zijn vaderland als vluchteling.

,,Hij had daar in het gevang gezeten,’’ weet De

Kleijn. ,,Maar hij voelt zich nog altijd met Irak

verbonden.’’ Voor de museumdirecteur reden om

de stoute schoenen aan te trekken en Ibrahim Al

Ali te bellen. De Irakese ambassadeur bleek be-

reid de tentoonstelling inMuseumGouda te ope-

nen. ,,Hij kent Qassim. Ze delen dezelfde achter-

grond.’’ >> P3

Kinderraad aan de slag
SCHOONHOVEN • Boukje, Imke en Josephine van basisschool
De Rank proberen hun plan voor een kinderspeelvoorziening zo
goedmogelijk te verkopen aan de andere leden van de kinder-
gemeenteraad. Die bestaat uit dertig leerlingen van alle basis-
scholen in Schoonhoven. Gisteren werd de allereerste vergade-
ring gehouden. De hele middag is er geoefend op het stadhuis.
Ook konden de kinderenmet échte raadsleden praten. De ge-
meente trekt voor de uitvoering van het beste plan 2500 euro
uit. FOTOMARTIN DROOG
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Blik Punselie op toekomst gericht
GOUDA • Hollywood staat nog niet

voor de deur, maar het verhaal over

de redding van de 140 jaar oude

koekjesfabriek Punselie door een

voormalig buurmeisje zou een

prachtige kerstfilm kunnen opleve-

ren. En nu is er óók nog het gister-

middag geopende Punselie Informa-

tie- en Bezoekerscentrum als illus-

tratie van het feit dat de blik weer

volledig op de toekomst is gericht.

Het centrum op de hoek van de

Spieringstraat en de Walestraat

geldt als uitvalsbasis voor rondlei-

dingen in de fabriek. Een trotse Ron

Punselie (61), de laatste naamdrager

van het bedrijf, verrichtte de ope-

ning. Rondleidingen gaan 10 euro

per persoon kosten, inclusief koffie

en een tas met de beroemde stroop-

koeken van Punselie en een Gouds

stadhuis van karton. >> P3

OUDEWATER

Agent schiet op
autobelagers
Een politieagent heeft in

de nacht van maandag op

dinsdag geschoten op een

auto die op hem inreed. De

drie inzittenden van de

auto belaagden de agent

nadat die hen was gevolgd

na een mogelijke inbraak

aan de Elzenweg. Rond

half twee gaf de agent de

mannen in de auto op de

J.J. Vierbergenweg het sig-

naal te stoppen. Dat leek

de auto te doen, maar plots

werd het gaspedaal inge-

trapt. De verdachten kon-

den echter geen kant meer

uit nadat ze de doodlo-

pende Diemerbroek in

waren gereden en de agent

zijn motor dwars op de

weg zette. Maar de be-

stuurder keerde de auto en

reed recht op de agent af.

Die besloot te schieten. Via

de berm wist de auto de

agent toch te passeren,

waarna de wagen ver-

dween.

REEUWIJK

Rechterwijst
claimCityLife af
CityLife krijgt geen vergoeding

van de gemeente. De discotheek

had de vergoeding aangevraagd

nadat de gemeente de opdracht

gaf de deuren te sluiten. De

rechter heeft het verzoek van Ci-

tyLife afgewezen. Eigenaar Ver-

kleij kan nog in hoger beroep. LUNTER100

NIEUWERBRUG

Honderdenkilo’s
vuurwerk in huis
Een inwoner van Nieuwerbrug

(19) en een 24-jarige man uit

Montfoort zijn opgepakt na de

vondst van honderden kilo’s

vuurwerk. Ze moeten zich ver-

antwoorden bij de rechter-com-

missaris. In Nieuwerbrug werd

in de nacht van maandag op

dinsdag 200 kilo vuurwerk ge-

vonden in een garage, bij de

Montfoorter 420 kilo in een

aanhanger.
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‘Ik kon niet
naar binnen
bij deWaag’
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