Verslag schouw toegankelijkheid Haagse Beemden, Heksenwiel en Kroeten d.d. 13-8-2018
Aanwezig: de heren Ad Brekoo, Bert van der Haar en Arnold de Boevere namens de wijkraad, Marcel
van den Muijsenberg en Bert Vos namens Breda Gelijk! en Truus Goos namens gemeente Breda
(verslag)
Breda Gelijk! heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om in 2017 en 2018 10 wijken te
schouwen op de toegankelijkheid van de openbare ruimte in samenwerking met de bewoners en
mensen met een beperking. Dit alles in het kader van de Bredase Agenda Toegankelijkheid
2017/2018.
Winkelcentrum Heksenwiel en omgeving
Het winkelcentrum en het voorplein worden vernieuwd. De gemaakte opmerkingen door bewoners en
wijkraad zullen eerst getoetst worden aan de nieuwbouwplannen. Zij worden wellicht tijdens de
verbouwing opgelost.

Heksenwaag


Bibliotheek
o De bibliotheek is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar er is geen routegeleiding
aanwezig voor mensen met een visuele beperking.
o De boombakken zijn erg diep. Deze zorgen voor struikelgevaar voor mensen met een
visuele beperking.

Advies: routegeleiding aanbrengen naar de hoofdingang en boombakken opvullen met zand
.
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Watertheater
o Dit is niet toegankelijk voor mensen met een beperking, omdat het alleen maar via
trappen te bereiken is.
o Om aan de overzijde van het water naar de Heksenkring te komen moet gebruik
gemaakt worden van de stapstenen of er moet een flink eind omgelopen worden
o Kolken bij de bomen liggen 10 cm diep, wat voor struikelgevaar zorgt. Opsluitbanden
liggen schots en scheef, wortelopdruk rond de bomen.

Advies: aan de eerste 2 punten kan alleen iets gedaan worden als het gebied heringericht
zou worden. Bestrating nalopen op oneffenheden en kolken ophalen.


Winkelcentrum: de lijngoot kan dienen als gidslijn voor mensen met een visuele beperking.
Deze wordt echter gebruikt om reclameborden op te zetten. Er staat ook erg veel koopbaar
buiten bij sommige winkels. Wat de vrije doorgang flink belemmert.
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Advies: handhaven van de regels voor reclame-uitingen en winkeliers wijzen op de gevolgen
van hun handelen voor mensen met een visuele beperking (bewustwording).


Bij restaurant ’t Archief is een groot gedeelte van het terras niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers door een houten vlonder.

Deze situatie verdwijnt bij de herinrichting van het voorplein. Het gehele terras is dan
rolstoeltoegankelijk.

Voetpad van Heksenwaag naar Heksenwiellaan





De houten vlonder langs het water is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers maar ook zeer
moeilijk voor valide mensen door achterstallig onderhoud van het talud.
Het voetpad is verzakt richting water. Daarom zijn ter hoogte van de achteruitgang van
verzorgingshuis Thebe de Hillen fietsnietjes geplaatst.

De metalen reling van de brug met de Heksenwiellaan is kapot. Is vervangen door een dun
houten balkje.
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Advies: onderhoud aan bestrating, brug en groen plegen.

Heksenakker


Oversteek naar Heksenwaag (winkelcentrum)
De Heksenakker kan op diverse plekken worden overgestoken om naar de winkels te gaan. Er
is niet één oversteek voorzien van routegeleiding voor mensen met een visuele beperking. De
meest gebruikte oversteek nabij Limburgia naar de Heksenwaag zou aangelijnd moeten
worden.

Advies: routegeleiding aanbrengen ter hoogte van deze oversteek


Aan het begin van de Heksenakker bij de Heksenkring ligt geen trottoirafrit.

Advies: trottoirafrit aanbrengen


Afvalverzamelpunt Heksenakker 118 – 172 de groencontainer is ontoegankelijk voor mensen
met een beperking. De ingooi van de container is te hoog. De manouvreerruimte tussen de
containers is beperkt. Een inritband van de trottoiroprit is kapot.
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Advies: ook de groencontainer ondergronds plaatsen en de opritband vervangen.

Heksenkring


Hier ligt een parkeerterrein met 2 Algemene Gehandicapten Parkeerplaatsen (AGP). Voor een
van de AGP’s ligt een straatkolk. Door de aanwezigheid van de straatkolk wordt het instappen
voor een gehandicapte die een laadklep gebruikt bemoeilijkt.

Advies: het komt vaak voor in Breda dat er achter een AGP een straatkolk ligt. Met het
bepalen van de locatie van de AGP kan er rekening gehouden worden dat deze niet ligt ter
hoogte van een straatkolk.


Bij de ingang van het parkeerterrein van Sportcomplex Heksenwiel/Voetbalvereniging
Boeimeer ontbreken trottoiropritten.
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Advies: Trottoiropritten aanbrengen


Bij Heksenkring 1 hangt het groen van de voortuin ver over het trottoir en ligt het trottoir erg
schuin. Het trottoir is hierdoor moeilijk te gebruiken.

Advies: bewoners aanspreken op het overhangend groen en de bestrating ophalen.


Houten brug tussen Heksenkring en Heksenrij vertoont flinke gaten tussen de versleten
planken. Aan de zijkanten liggen ijzeren roosters. Hierdoor is de brug voor mensen met een
rolstoel of blindenstok een flink obstakel.

Advies: onderhoud brug


Bij de 2 garageboxen achter Heksenkring 30 ontbreken trottoiropritten.
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Advies: trottoiropritten aanbrengen

Heksendans


Ook hier ligt op de hoek met de Heksenakker bij de AGP een straatkolk.

Advies: AGP verplaatsen naar parkeervak zonder kolk erachter.


Bij de boombakken zijn de roosters weggehaald. De bouten zijn echter in de opsluitbanden
blijven zitten. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Dit komt ook voor aan de Heksenakker.

Advies: bouten alsnog verwijderen.


De smalle trottoirtjes tussen de parkeervakken dienen geen enkel doel. Zij zijn door
wortelopdruk, bomen en lichtmasten en hun minimale breedte niet toegankelijk. Het idee
wordt geopperd deze smalle trottoirtjes te vervangen door haagjes.
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De meidoornhaag tegen het pand van Emté is te breed uitgegroeid. Deze belemmert de
doorgang op het trottoir.

Advies: haag snoeien.


Achter Emté is een afvalverzamelpunt ingericht. Deze is onbereikbaar voor rolstoelgebruikers
doordat de containers te dicht op elkaar staan, er geen deugdelijke trottoiroprit is en de plek
vol met gebroken glas en andere rommel ligt. Ook is de bestrating kapotgereden.De
plasticcontainers zijn niet ondergronds geplaatst en daardoor moeilijk bruikbaar voor een
rolstoelgebruiker.
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Advies: herinrichting van deze afvalverzamelplaats

Heksenwiellaan


Bij het zebrapad bij de brug (pand 52) ontbreekt routegeleiding, staan de borden LO2
(voetgangersoversteekplaats/zebrapad) niet op de juiste plaats en de rollaag ligt erg schuin,
zodat een rolstoelgebruiker vast komt te zitten tijdens het oversteken.

Advies: routegeleiding aanbrengen en rollaag ophalen. Bebording nakijken.


Ter hoogte van Thebe de Hillen op nr. 52 ontbreken trottoiropritten.

Advies: trottoiropritten aanbrengen.


De ventweg voor Wijkcentrum Heksenwiel op nr. 2 is éénrichtingsverkeer, er staan echter
zowel haaientanden en een B06 bord aan het begin van de straat. Is erg verwarrend en
daardoor gevaarlijk.
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Advies: bebording aanpassen.


Bij de afvalverzamelplaats nabij Wijkcentrum Heksenwiel zijn de containers voor plastic afval
niet ondergronds geplaatst. Zij zijn daarom heel moeilijk te gebruiken door rolstoelgebruikers.
De fietsbeugel en de trottoirkolk zorgen bovendien voor belemmering van bewegingsruimte
rondom de containers.

Advies: ook plastic afval containers ondergronds aanbrengen.


Bij de Sterbushalte voor Wijkcentrum Heksenwiel op nr. 2 ontbreekt een gedeelte van de
routegeleiding. Naast de bushalte liggen her en der geleidelijnen, die waarschijnlijk nog van
de oude bushalte zijn.
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Advies: routegeleiding volgens de richtlijn aanleggen en oude geleiding verwijderen.


Bij het zebrapad ter hoogte van de Sterbushalte ontbreekt routegeleiding. Het zebrapad
richting Kroontjeskruid komt uit op de weg en niet op het trottoir. De trottoiropritten liggen niet
loodrecht op elkaar.

Advies: totale kruispunt opnieuw bekijken en aanpassen


Bij de bushalte aan de overkant van de Heksenwiellaan klopt ook de routegeleiding niet en er
ontbreekt een gedeelte. Er ligt zelfs een compleet vierkant van 30 waarschuwingstegels
midden op het trottoir.
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Advies: deze bushalte voorzien van de juiste routegeleiding en trottoiroprit.

Heksenkruid


Bij apotheek de Waag op nr. 6 liggen de trottoiropritten niet loodrecht op elkaar, daardoor
moet een rolstoelgebruiker op de straat een fliinke draai maken om op het trottoir te komen.

Advies: trottoiroprit op kopse kant van trottoir maken, zoals voor de Apotheek


Aan de achterzijde van Apotheek de Waag ligt een afvalverzamelpunt dat door de
aanwezigheid van paaltjes die te dicht op de contaiiners staan, moeilijk bereikbaar is voor
rolstoelgebruikers. Er is geen trottoiroprit op het trottoir dat naar de verzamelplaats toe leidt.

Advies: palen 0,50 m verplaatsen, zodat er meer manoevreerruimte ontstaat en trottoiroprit
aanbrengen.


Aan de achterzijde van Albert Heijn waar de bevoorrading van de winkel plaatsvindt wordt de
doorgang op het trottoir versperd door emballagerekken en vuilcontainers.
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Advies: de bedrijfsleider van Albert Heijn hierop aanspreken.


Op het parkeerterrein achter de winkels ligt de bestrating van parkeerhavens en trottoirs
schots en scheef door zeer ernstige wortelopdruk.

Advies: wortelopdruk verhelpen.


Op het parkeerterreintje ter hoogte van de achterzijde van restaurant ’t Archief is er veel
wortelopdruk op de Algemene Gehandicapten Parkeerplaats.

Advies: AGP herbestraten
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Emerparklaan


De dichtstbijzijnde oversteek naar de bushalte vanaf het winkelcentrum Heksenwiel is niet
ingericht als voetgangersoversteekplaats en er is geen routegeleiding aanwezig voor mensen
met een visuele beperking. De trottoiropritten zijn te steil voor rolsstoelgebruikers. Het
zebrapad ligt verderop ter hoogte van de Heksendans.

Advies: verkeerssituatie laten bekijken door een verkeersdeskundige. De wijkraad stelt voor
een zebrapad te maken tussen de Lucaskerk en het appartementencomplex rechts ervan,
omdat daar de meeste voetgangers vandaan komen.


De bushalte tegenover winkelcentrum Heksenwiel is nog niet toegankelijk voor mensen met
een beperking.

Advies: bushalte alsnog toegankelijk laten maken.



De 3 voetgangersoversteekplaatsen op de kruising Emerparklaan – Heksendans –
Tweeschaar zijn niet voorzien van routegeleiding voor mensen met een visuele beperking.

Advies: alsnog routegeleiding aanbrengen.
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Tweeschaar


Er ontbreekt een bandverlaging om de weg over te kunnen steken ter hoogte van Sociaal
Cultureel Centrum ’t Kraaiennest. Aan de kant van het buurtcentrum ligt wel een oprit.

Advies: bandverlaging of trottoiroprit aanbrengen tegenover de trottoiroprit..


Bij de hoofdingang van ‘t Kraaiennest werkt de knop van de automatische deuropener niet.

Advies: pand is van de gemeente Breda. Doorgeven aan de afdeling Vastgoedbeheer.

Kroeten Helmkruid


Bij Medisch Centrum Kroeten is 1 Algemene Gehandicapten Parkeerplaats aanwezig. Ook
hier ligt de straatkolk weer achter de AGP. Er ontbreekt een routegeleiding voor mensen met
een visuele beperking naar de hoofdingang.

Advies: routegeleiding aanbrengen.
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