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Motie vreemd aan de orde van de dag 
 
De raad van Valkenswaard bijeen in de raadsvergadering van donderdag 28 
maart 2019, 
 
Overwegende dat: 	
 

• Binnenkort, medio juli 2019, het nieuwe appartementencomplex 
Kloosterpark Fase II wordt opgeleverd; 

(Dit appartementencomplex omvat 29 (koop)appartementen met bijbehorende 
parkeergarage en binnenterrein. Het complex bestaat uit drie onderdelen, het 
A-,B- en C gebouw.) 

• Naar nu blijkt dit appartementencomplex NIET wordt voorzien van 
automatische deurdrangers op de toegangsdeuren naar de drie 
separate gebouwen en de galerijen; 

• Hierdoor het gebouw ontoegankelijk is voor mindervalide bewoners en 
/of de bezoekers aan dit complex. Dit geldt ook voor oudere bewoners 
die nu of in de toekomst gebruik moeten maken van hulpmiddelen; 

(Door het ontbreken van deze voorziening kunnen b.v. rolstoel-
/rollatorgebruikers niet zelfstandig de deuren openen en worden ernstig 
belemmerd m.b.t een vrije toegang.) 
• Navraag bij de ontwikkelaar leerde dat er geen harde afspraken zijn 

gemaakt t.a.v. de toegankelijkheid van mindervaliden.  
• Bij de afgifte van de bouwvergunning er ook geen eisen lijken te zijn 

gesteld aan de toegankelijkheid van het gebouw voor andersvaliden; 
 
Wij stellen vast dat:  
 

1. Er geen reden bekend is waarom dit gebouw niet zou moeten voldoen 
aan de toegankelijkheid van mindervaliden respectievelijk ouderen met 
hulpmiddelen; 

2. Deze situatie conflicteert met het ingenomen standpunt van de 
Gemeenteraad van Valkenswaard t.a.v. de “Agenda 22”  ; 

3. Door het ontbreken van een automatische deurdranger op de 
toegangsdeuren er in de toekomst een mogelijk beroep gedaan zal 
(moeten) worden op een WMO voorziening.  

 
 
verzoekt het College om onderstaande maatregelen te nemen: 
 

1. Een maatregel op te nemen bij toekomstige bouwontwikkelingen zodat 
deze nieuwe of te renoveren panden van gelijke aard te allen tijde 
worden voorzien van middelen waardoor er uitvoering wordt gegeven 
aan de Agenda 22 m.b.t. de bereikbaarheid en de toegankelijkheid.  
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2. In overleg te treden met de ontwikkelaar van het kloosterpark Fase II om 
alsnog de toegangsdeuren uit te laten voeren met middelen zodat deze 
voldoen aan de Agenda 22 uitgangspunten m.b.t. bereikbaarheid en 
toegankelijkheid.  
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Susanne Peeters 
H&G. 
 


