
...in Het Groene Woud

Steun het Burgerinitiatief Rolstoel Vriendelijk Liempde!
In Liempde is een burgerinitiatief opgestart. Zij wil 
opkomen voor hun kwetsbare inwoners maar ook voor 
moeders met kleine kinderen. Zij wil ervoor zorgen dat 
kwetsbare mensen zich veilig en comfortabel kunnen 
verplaatsen in ons eigen dorp. De huidige infrastructuur 
en staat van het wegdek en trottoirs in Liempde is echter 
ongeschikt voor hen. Er wordt ook wel gezegd “In Liempde 
klappert je kunstgebit je mond uit als je in een rolstoel 
zit”. Je wordt door de hobbels en kuilen danig door elkaar 
geschud. Dat is zeer pijnlijk voor mensen met zware artro-
se en osteoporose. Deze situatie maakt het voor hen moei-
lijker om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. 
Dit is een situatie die anno 2016 niet langer houdbaar is. 
Dat moet aangepakt worden. Vandaar het breed gedragen 
burgerinitiatief “Rolstoel Vriendelijk Liempde”. 

Vragen over het burgerinitiatief Rolstoel Vriendelijk 
Liempde? Neem dan contact op met Mario Knoops 
(06-20364186) of met Wim van Erp (0411-631807). 
Beiden zijn lid van de werkgroep ‘Burgerinitiatief 
Rolstoel Vriendelijk Liempde’.
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Hoofdlijnen aanpak
Doelstelling is Liempde toegankelijker, rolstoel-
vriendelijker en tegelijkertijd veiliger maken voor 
minder mobielen en kwetsbare verkeersdeelne-
mers. Dat vraagt duidelijke keuzes. Daarom worden 
niet alle straten aangepakt, mede in verband met 
de (financiële) haalbaarheid. 
De hoofdlijnen van de aanpak zijn:

1. Verbetering van de trottoirs rondom de voor-
 zieningen en winkels in het centrum van Liempde
 in combinatie met meer veilige oversteek-
 plaatsen. 

2. De toegangswegen vanuit de wijken die leiden 
 naar de voorzieningen in het centrum aan 
 één zijde voorzien van een voldoende breed, 
 vlakliggend trottoir of pad. Het gaat om circa 
 7 kilometer pad langs Oude Dijk, Nieuwe Erven,  
 Hogenbergseweg, Boxtelseweg, Nieuwstraat, 
 Barrierweg, Roderweg, Smidsepad, Kapelstraat
 en Vendelstraat.  

3. Realiseren van verbeteringen zoals: opruimen 
 van obstakels (zoals rooien van hinderlijke bomen,  
 verzetten van lantaarnpalen en paaltjes), hobbelige  
 trottoirs vlak bestraten en duidelijk aangeven  
 waar verkeersdeelnemers zich dienen te bewegen.

4. Extra maatregelen nemen bij bijzondere situaties:  
 noordelijke entree van Liempde via de Boxtelsweg 
 bij de A2 en de situatie rondom de kruising Nieuw-
 straat-Nieuwe Erven-Oude Kerkpad.

5. Om bovenstaande te kunnen realiseren 
 ontkomen we er niet aan de keuze te maken 
 om een aantal in de weg staande bomen te kap-
 pen. Liempde moet uiteraard een aantrekkelijk 
 dorp blijven. Daarom worden er ook vervangende
 jonge bomen geplant en hagen toegevoegd. 

Uitwerking Liempde rolstoelvriendelijk
In samenwerking met Arcadis heeft de werkgroep ‘Bur-
gerinitiatief Rolstoel Vriendelijk Liempde’ een plan van 
aanpak opgesteld met oplossingen voor de toegangswe-
gen naar het centrum. Er zijn concept-oplossingen voor 
belangrijke knelpunten ontworpen. De werkgroep maakt 
ook een raming van de kosten. Dit alles wordt vervat in 
een concreet en professioneel plan van aanpak voor het 
creëren van een rolstoelvriendelijk Liempde.

Breed draagvlak
Vanaf het begin heeft de werkgroep contacten gehad 
met ervaringsdeskundigen uit het dorp. Met deze klank-
bordgroep is de inventarisatie doorgesproken en later 
de oplossingen. Het bestuur van de KBO is in een vroeg 
stadium geraadpleegd. Verder is er overleg geweest met 
het wijkorgaan en met het dorpsberaad. De winkeliers 
en dienstverlenende organisaties in het centrum zijn 
geïnformeerd. Stichting Boxtelseweg, Nieuwstraat, 
Barrierweg ondersteunt het burgerinitiatief. Vanaf de 
start van het burgerinitiatief is SPPiLL bij de planont-
wikkeling betrokken. 

Uw steun gevraagd
Er ligt nu een professioneel en concreet uitgewerkt 
plan. Dit plan wordt begin 2017 aan het gemeentebe-
stuur aangeboden. De werkgroep vraagt het gemeen-
tebestuur en de gemeenteraad de verbeteringen van 
de mobiliteit en veiligheid in Liempde volgens de 
voorstellen van dit burgerinitiatief als project op te 
pakken en te realiseren. Bij de uitwerking kan en wil 
de werkgroep met de inwoners en betrokken organi-
saties een rol blijven spelen. 

Om het plan voor een Rolstoel Vriendelijk Liempde 
extra kracht bij te zetten, vragen we de Liempdse 
inwoners om door middel van hun handtekening 
steun te verlenen. Daarom aan u het verzoek:

Plaats uw naam(namen) en handtekening(en) op de 
achterzijde van dit formulier en lever dit in. Dit kan:
- Tijdens de KerstKluunMarkt op 17 december a.s. 
 (16.00 tot 20.00 uur)
- Tot en met 31 december in de grote brievenbus 
 die geplaatst wordt bij het Schoolpad bij 
 Basisschool De Oversteek.
- Het formulier in te scannen en te mailen naar:
 knoop19@planet.nl


