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Op naar een dorp
zonder obstakels
Mensen die zich verplaatsen in een rolstoel of in een
scootmobiel, ouders met
een kinderwagen tot visueel
beperkten ondervinden nog
steeds hinder van obstakels
in het centrum van Ermelo.

u door Grietje-Akke de Haas
U Ermelo
Dit volgens Arie Smedes en
Margreeth Brouwer van de
Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid (PWT), ondanks de
maatregelen die jaren terug zijn
genomen in het kader van het
beleid Ermelo Onbelemmerd
Zorgzaam (EOZ). “Daarin is
de doelstelling verwoord dat Ermelo in 2015 de toegankelijkste
gemeente van Nederland wil
zijn. Als PWT hebben wij daar
een belangrijke taak in. Wij ervaren evenwel dat het grote publiek van bepaalde maatregelen weinig weet heeft.” Zo wil
de PWT nogmaals de nadruk
vestigen op de tegels die een
geleidelijn voor visueel gehandicapten vormt om hun weg
te vinden door ons dorp. Want
nog te vaak naar hun mening
worden er fietsen achteloos op
of té dicht tegenaan geparkeerd,
of andere irritante obstakels.
Wat volgens Smedes en Brouwer veel minder gemeengoed
is, is de verplichting van de vrije
zone van de winkelgevels in het
wandelgebied van de Stationsstraat. In overleg met het PWT

De PWT doet een oproep aan iedereen om vanaf de winkelgevel twee meter ruim baan te laten voor rolstoelgebruikers,
scootmobielers tot visueel beperkten. FOTO: GRIETJE-AKKE DE HAAS
heeft de gemeente bepaald dat
deze twee meter dient te zijn.
Met andere woorden: eventuele uitstallingen van de winkeliers moeten twee meter uit de
gevel plaatshebben. Dat schept
niet alleen ruim baan voor bovengenoemde doelgroepen.
Visueel beperkten oriënteren
zich namelijk op winkelgevels
als de geleidelijn door tegels
ontbreekt. Wat inhoudt dat het
ook voor het winkelend publiek
verboden is zijn of haar fiets
te parkeren in de twee meter
vrije zone. Wethouder Laurens
Klappe bevestigt het gevoerde
beleid. Overtreders kunnen er
op aangesproken worden of een
boete krijgen. Hij erkent echter
dat handhaven in de praktijk
erg lastig blijkt. Het is de bedoeling volgens Klappe dat het uit-

stallingenbeleid concreet vorm
krijgt in de Centrumontwikkeling. Zo zou de twee meter vrije
zone bijvoorbeeld aangegeven
kunnen worden met een andere kleur tegel. Tot het zover
is doet het PWT een dringend
beroep op iedereen rekening
te houden met de maatregelen
die de toegankelijkheid voor de
diverse doelgroepen verhoogt.
Daarnaast wil het PWT dat de
doelgroepen in het kader van
de Week van Toegankelijkheid,
1 tot en met 6 oktober, hun positieve en negatieve ervaringen
met de werkgroep deelt. Het
gaat om zaken als informatieverstrekking, toegankelijkheid
en bejegening, zowel op straat
als in de winkels, restaurants tot
sportverenigingen. Mailen kan
naar a.smedes@hetnet.nl.

31e Unicef-loop
Ermelo

Basisscholieren gaan vanaf
deze week de deuren langs
om sponsors te werven voor
de 31ste Unicef-loop, die
wordt gehouden op zaterdag
22 september.
De start van de sponsorloop
vindt om 10.00 uur plaats
vanuit de Schaapskooi op de
Ermelose Heide, met medewerking van wethouder Esther Verhagen en Ermelose
zanger Egbert Dijkhuizen.
Deelnemers kunnen starten tussen 10.00-15.00 uur.
Basisschoolkinderen uit
groep 1 tot en met 4 gaan
4 kilometer lopen en betalen drie euro. Kinderen uit
groep 5 tot en met 8 lopen
6 kilometer of meer, en zoeken sponsors voor het aantal
kilometers dat ze lopen. De
te lopen routes voeren door
de bos- en heiderijke omgeving. Op de 4-kilometerroute vermaakt de Ermelose
theatergroep Spiegel de kinderen met een voorstelling,
en Scouting Alexander verzorgt een spannende survival voor de deelnemers aan
de 6-kilometerroute. Jeugd
die liever fietst voor Unicef,
kan meedoen aan de mountainbiketocht. Deelname
kost 5 euro of fietsers zoeken
sponsors. Voor het vervoer
naar de Schaapskooi wordt
een legertruck ingezet, die
deelnemers tussen 9.3014.30 uur vanaf opstapplaats
sportcentrum Triade aan de
Amanietlaan naar de Drieerweg brengt en terug.
De opbrengst zet Unicef in
tegen kinderarbeid in Benin, een republiek in WestAfrika.

‘Tegendraadse club’ kan
nu haar eigen gang gaan
Ermelo

Stichting Natuur- & MilieuPlatform Ermelo (NMP)
heeft zaterdag op feestelijke
wijze haar nieuwe thuishonk
geopend in het pand De Witte Heide aan de Kerklaan.
Gert Schuurman, NMP-er
van het eerste uur, gaf aan
weer een gelukkig man te zijn
door het nieuwe onderkomen. Waarbij hij refereerde
naar de onzekere periode die
volgde op de conclusie dat
het NMP niet kon functioneren in Het Pakhuis. “De
bedoeling was dat wij er als
vrijwilligers gingen werken.
Als NMP wilden wij echter
onze eigen identiteit behouden.” Wethouder Laurens
Klappe typeerde het NMP
als een club van zeer betrokken mensen, die zich met
hart en ziel inzet voor natuur en milieu in Ermelo.
Een club evenwel die zich
soms ook flink tegendraads

opstelt. “Voor ons als gemeente
is dat soms wel lastig.”
Nu het NMP een eigen thuisbasis heeft, wordt in alle rust gekeken hoe er valt samen te werken
met de natuur- en milieu-educatietak van Het Pakhuis. Dat
zei Bert de Weerdt van afdeling welzijn van de gemeente
Ermelo. “In die zin hoeven de
partijen geen concurrenten
van elkaar te zijn, met dubbele
programma’s als gevolg.” Daarnaast deelde hij het nieuws dat
Gerard Geijtenbeek Eddy Bilder is opgevolgd als voorzitter
van Stichting Het Pakhuis.
De officiële opening van de
NMP-thuisbasis kreeg voor
Gert en Janneke Schuurman
een verrassend slot. Zij werden
in het zonnetje gezet voor hun
jarenlange inzet voor het NMP.
“Zonder jullie inzet”, sprak Joke
Pieters, “hadden de educatieve
taken van de gemeente op het
gebied van natuur en milieu,
niet eens vorm gekregen.”

Gert en Janneke werden gewaardeerd met een gravure met
het opschrift ‘Eén sprankelend inzicht, oog en hart voor
prachtig natuurlijk Ermelo’.
FOTO: GRIETJE-AKKE DE HAAS
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