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Geacht college, 
 
De ASD heeft bij herhaling vragen gesteld over de nieuwe situatie betreffende de 

invalidenparkeerplaatsen rondom de locatie Coloriet de Regenboog. 
Informeel hebben we laten weten dat wij ons zorgen maken over de mogelijkheid voor mensen 

met een lichamelijke beperking om in de dichte nabijheid van het gebouw de Regenboog te 
kunnen parkeren. Daarnaast maken wij ons zorgen om de grote groep mensen die 
gehaald/gebracht moeten worden en die niet in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart, maar 

waarbij het noodzakelijk is dat men voor het in-/uitstapmoment dichtbij kan parkeren met een auto. 
 

Na een verbouwing is één van de ingangen, te weten de achteringang van het gebouw de 
Regenboog aan de straat De Regenboog, gesloten. De nieuwe, iets meer noordelijk, gecreëerde 
ingang is alleen toegankelijk voor personeel, bezoekers en bewoners van de aldaar gelegen 

gesloten afdelingen.  
Er bereiken ons berichten dat er op dit moment bij het gebouw de Regenboog onvoldoende 

dichtbijgelegen parkeergelegenheid is voor mensen met een lichamelijke beperking en taxi’s. 
Waar men eerder naast de deur kon uitstappen en parkeren aan de achterzijde van het gebouw is 
dit nu geen optie meer omdat hier geen ingang meer is.  

Naast de verwarring die dit geeft bestaat er ook onduidelijkheid over de mogelijke alternatieven. 
 

Aan voorzijde van het gebouw de Regenboog bestaat al langere tijd één invalideparkeerplaats 
langs De Oost. 
Ook aan de kant van Het Spectrum is dat het geval. Aan de kant van de Lijzijde bestaan geen 

invalideparkeerplaatsen.  
Aan de overzijde van gebouw de Regenboog ligt de parkeerplaats van kerkcentrum De Ark, wat 

privé terrein is. Bij de nieuwe ingang aan de achterzijde van de Regenboog is één nieuwe 
invalideparkeerplaats gecreëerd. 
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Onlangs ontving de ASD via de heer Gert Jan Hakkers van de gemeente het bericht dat er op de 

openbare parkeerplaats, schuin tegenover het gebouw de Regenboog, met ingang aan De 
Ketting, twee invalidenparkeerplaatsen zullen worden toegewezen. 
De ASD is vooraf niet gevraagd naar een advies hieromtrent. Dit bevreemdt ons daar wij in onze 

adviesraad leden en cliënten hebben die juist die doelgroep vertegenwoordigen en ook als 
ervaringsdeskundigen kunnen worden aangemerkt. Zij weten als geen ander waar ze in deze 

situatie tegenaan lopen. 
 
Wat ons betreft vormen deze nieuw toegewezen parkeerplaatsen geen alternatief. 

De totale afstand vanaf de nieuw voorgestelde invalidenparkeerplaats tot het gebouw de 
Regenboog is erg ver. 

De te nemen obstakels en helling onderweg vormen een onoverkomelijke belemmering. Het biedt 
geen oplossing voor het dichtbij kunnen in/-uitstappen voor mensen die slecht ter been zijn of 
begeleiding nodig hebben.  

Daarmee wordt een grote groep mensen sterk beperkt in hun mogelijkheden er op uit te kunnen 
gaan. 

 
De ASD adviseert de gemeente de plaatsing van de invalidenparkeerplaatsen in heroverweging te 
nemen en de bewoners en gebruikers van de Regenboog en naaste betrokkenen die bewoners 

regelmatig vervoeren te betrekken bij het vinden van een adequate oplossing voor bovengenoemd 
probleem.  

 
Daarnaast biedt de ASD aan om ter plekke mee te kijken en te laten zien tegen welke problemen 
iemand in de praktijk aan loopt. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de ASD Dronten, 
 

 
 

Lia Flipse, ambtelijk secretaris ASD Dronten 
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