Aan het College van B & W, Raadsleden en leden van de Participatieraad.
Parkeerkaarten Gehandicapten,
Langs deze weg willen wij nogmaals de parkeerkaarten voor gehandicapten onder uw aandacht
brengen. In november j.l. is hier over ingesproken in een commissievergadering.
Waar gaat het ons om?
Dat er recht gedaan wordt aan een inclusieve samenleving en inclusieve denkwijze van de politiek.
Dat houdt in dat elke burger gebruik kan maken van voorzieningen zoals o.a. publieke ruimtes en
winkels.
Voor gehandicapten zijn op veel plaatsen in de gemeente Dalfsen parkeerplaatsen aangelegd om de
gehandicapte medemens tegemoet te komen. Dat is een uitstekende zaak.
Natuurlijk hoort daar een parkeerkaart bij, die alleen verstrekt wordt aan wie daar volgens allerlei
criteria recht op heeft. In de praktijk betekent dat de aanvrager een keuring ondergaat en vervolgens
een parkeerkaart krijgt.
Aan deze keuring zijn kosten verbonden en vervolgens ook aan de parkeerkaart, die voor een aantal
jaren toegewezen wordt. Dit zijn extra kosten voor een gehandicapte medemens. Dat geldt ook voor
de verlenging van de parkeerkaart.
Een gezonde persoon kan in de gemeente Dalfsen overal gratis parkeren. Het voelt niet eerlijk dat je
als gehandicapte feitelijk wel moet betalen om van voorzieningen gebruik te maken.
Waarom maken we het parkeren in Dalfsen voor gehandicapten uit de eigen gemeente ook niet
gratis?
Op internet kun je vinden dat Dalfsen een groene parel aan de Vecht is. Hier bestaat nog ruimte en
aandacht voor natuur en cultuur. Wat zou het mooi zijn als dit voor elke inwoner gelijkwaardig
opgaat.
In 2016 is Dalfsen zelfs uitgeroepen tot “Groenste kleinste stad” en dat voor een dorp.
Zou het geen mooie uitdaging zijn om uitgeroepen te worden tot het toegankelijkste dorp van ………?
Is het niet mogelijk om in de begroting voor 2021 de kosten voor gehandicaptenparkeerkaarten
onderdeel te laten zijn van de regeling bijzondere bijstand? ( In goede navolging van de gemeente
Hardenberg )
En zo de kosten voor verstrekking en verlenging van gehandicaptenparkeerkaarten met ingang van 1
januari 2021 te schrappen. De kosten voor de keuring blijven uiteraard voor de betreffende persoon>
Wilt u dit overwegen?
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