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1. In een sessie met Stichting Platform Gehandicapten werd aangegeven dat parkeren bij de Spil
een probleem is voor mensen die slecht ter been of ouder zijn. De gewone parkeerplaatsen zijn
voor hen te ver weg van de ingang (te ver lopen) en de invalidenparkeerplaatsen zijn voor hen niet
beschikbaar.
Een aantal mensen heeft het lidmaatschap van de bibliotheek al opgezegd. De afstand was voor
hen te belastend. Sommige mensen wijken uit naar Dalfsen maar zijn daar niet blij mee omdat er
meer kilometers gereden moeten worden. Is het mogelijk dat er een voorziening getroffen wordt
voor de mensen die dit aangaat?
Bijvoorbeeld dat zij over een kaart kunnen beschikken zodat zij tijdelijk kunnen parkeren nabij de
entree.?
Antwoord op de vraag: Is het mogelijk om een voorziening te treffen voor mensen die slecht ter been
of ouder zijn om hun auto dichtbij het Kulturhus de Spil te parkeren?
Deze vraag is bekend bij ons en wij zijn al in gesprek met de Stichting Platform Gehandicapten en het
Kulturhus de Spil over dit vraagstuk. In deze gesprekken zijn verschillende opties met elkaar verkend.
Hieruit blijkt één van deze optie richtinggevend: van 5 invalidenparkeerplaatsen naar 3
invalidenparkeerplaatsen gaan en daarvoor in de plaats 2 parkeerplaatsen beschikbaar te stellen
voor bijvoorbeeld mensen die slecht ter been of ouderen zijn. Deze richtinggevende optie is
besproken met de Stichting Platform Gehandicapten, het Kulturhus de Spil, VVN en Politie.
Vanuit het gesprek met de politie is afgesproken dat wij een onderzoek uitvoeren naar de bezetting
van de invalidenparkeerplaatsen. De resultaten uit dit onderzoek worden besproken met de Stichting
Platform Gehandicapten en het Kulturhus de Spil en dient als onderbouwing voor het
verkeersbesluit. De resultaten vanuit het bezettingsgraadonderzoek van de invalidenparkeerplaatsen
zijn als volgt: gedurende 2 weken zijn de invalidenparkeerplaatsen bij het Kulturhus de Spil
gemonitord middels een camera. De camera heeft in deze 2 weken 6 tijdstippen per dag het beeld
vastgelegd. Van deze 2 weken is er alleen op een zaterdag een moment waarbij 3 á 4 auto's
geparkeerd staan op de invalidenparkeerplaatsen. De andere momenten is te zien dat er hooguit 1 á
2 auto's parkeren op de invalidenparkeerplaatsen. Conclusie: Uit het bezettingsgraadonderzoek is
gebleken dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de invalidenparkeerplaatsen.
Binnenkort worden de resultaten gedeeld en besproken voor draagvlak met de Stichting Platform
Gehandicapten, het Kulturhus de Spil, VVN, Plaatselijk Belang en Politie. Vandaaruit wordt deze optie
vertaald naar een verkeersbesluit, gepubliceerd en breed gecommuniceerd in Nieuwleusen en
omstreken. De voorlopige planning is dat het verkeersbesluit en de realisatie van de maatregel
medio 2020 is gerealiseerd.
Daarnaast geeft u aan dat er een aantal mensen het lidmaatschap van de bibliotheek heeft
opgezegd. Navraag bij het bestuur van het Kulturhus de Spil en het bestuur van de Bibliotheek heeft
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ons opgeleverd dat zij geen aantallen kunnen geven die hun lidmaatschap hebben afgezegd om de
reden van de grote afstand.
Tot slot vroeg u of het bijvoorbeeld mogelijk is een kaart beschikbaar te stellen, zodat bezoekers
tijdelijk kunnen parkeren nabij de entree. De bovenstaande optie geeft de mogelijkheid voor mensen
die slecht ter been of ouder zijn om hun auto dichtbij het Kulturhus de Spil te parkeren. Het
beschikbaar stellen van een (ontheffings)kaart voor het gebruik van de invalidenparkeerplaatsen
zullen wij samen met het bestuur van het Kulturhus de Spil nader onderzoeken.
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