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Plank voor rolstoelgebruiker in de bus
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 7 september 2018,
behandelend Statenvoorstel 68/18: Visie “Gedeelde mobiliteit is maatwerk”,
Constaterende dat:
* Het College voor de Rechten van de Mens al in mei 2017 constateerde dat openbaar
busvervoer in Nederland nog niet optimaal toegankelijk is voor mensen in een
rolstoel;
* Landelijke regelgeving bepaalt dat 980Zo van de bussen toegankelijk moet zijn voor
rolstoelgebruikers;
» In Brabant 100Zo van de bussen mensen in een rolstoel bij de halte laten staan;
« Dit vooral gebeurt doordat de rolstoelplank stuk is of doordat de chauffeur hulp
weigert;
» Alternatieven voor busvervoer zeer kostbaar zijn.
Overwegende dat:
» GS het al in 2017 “onacceptabel” noemde dat 10 procent van de Brabantse bussen
mensen in een rolstoel bij de halte laten staan1;
* Het CDA tijdens de jaarlijkse OV-Race2 zelf heeft mogen ervaren dat (1) chauffeurs
daadwerkelijk weigeren een rolstoel mee te nemen of (2) de rolstoelplank defect is;
» Dat het in bestekken bij OV-concessies opnemen van een verplichting dat bussen
moeten beschikken over een rolstoelplank of elektrische rolstoellift dus niet afdoende
is.
Dragen Gedeputeerde Staten op om:
- Te onderzoeken op welke wijze in de aanbesteding van de nieuwe West Brabant
concessie bussen kunnen beschikken over een elektrische rolstoelplank zodat de
reiziger niet afhankelijk is van eventuele hulp van een chauffeur;
- En verzoeken PS hierover te informeren.
En gaan over tot de orde van de dag.
Ankietd©-Hoo

1 Zie ook het artikel “Provincie eist maatregelen: alle bussen moeten rolstoelvriendelijk worden” Brabants Dagblad d.d. 23 juni
2017: https:ZZwww.bd.nl/s-hertoaenbosch/provincie-eist-maatreqelen-alle-bussen-moeten-rolstoelvriendeliik-ziin~a4bb8bc6/
[geraadpleegd: 5 december 2018].
2 Zie ook het artikel “OV-race finish in Ollanď’ ED d.d. 14 juli 2017: https://www.ed.nl/rneieriistad/ov-race-finisht-inolland~ad501415/ [geraadpleegd 6 december 2018] en “OV-race: hoe kom je het snelst van Etten-Leur naar Breda?” BN De
Stem d.d. 2 maart 2018: https://www.bndestem.ril/etten-leur/ov-race-hoe-kom-ie-het-snelst-van-etten-leur-naarbreda~abb1bbb3/ [geraadpleegd 6 december 2018.

