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Motie: Maak de stoep vrij! 
 

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 10 november 2022. 

Als je aangewezen bent op een hulpmiddel om je te verplaatsen, zoals een rolstoel of rotator, dan is 

het fijn als je ongehinderd je weg kunt vervolgen. Helaas is er soms op de stoep bijna geen plaats 

meer. Overhangend groen (gemeentelijk en particulier) maken de stoep zo smal dat je er niet meer 

langs kunt. Daarnaast worden soms laadpalen midden op een stoep gemonteerd waardoor je je met 

een rolstoel eerst van de stoep af moet en verder er weer op, mits er geen auto’s staan. Voor 

voorbeelden zie: https://wijapeldoorn.nl/blog/mag-ik-er-even-langs/ 

Overwegende dat: 

• Mensen met een mobilitiesuitdaging aangewezen zijn op hulpmiddelen om zich te kunnen 

verplaatsen 

• Ook mensen met een mobilitietsuitdaging graag zelfstandig zich willen verplaatsen en niet op 

de hulp van anderen zijn aangewezen.  

• De gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor het openbare groen. 

• Iedereen zelf verantwoordelijk is dat hun eigen bomen en struiken niet over de openbare 

weg heen hangen 

• Er meer laadpalen komen en dat er al laadpalen (etc.) geplaatst zijn midden op de stoep. 

• Er hier niet actief op wordt gehandhaafd. 

Verzoekt het college: 

• Bij het plaatsen van infrastructurele elementen in de openbare ruimte (zoals laadpalen, 

lantarenpalen etc.), ervoor te zorgen dat hierdoor de doorgang op de stoep niet wordt 

gehinderd en dat hier altijd de minimaal vereiste breedte (van 4 stoeptegels) voor vrije 

doorgang aan ruimte voor aanwezig is. 

• Te onderzoeken waar in de gemeente de doorgang op de stoep gehinderd wordt door groen, 

laadpalen etc. etc. 

• Deze knelpunten planmatig in de komende jaren te verbeteren en de vrije doorgang te 

herstellen. 

• Burgers er via een campagne of eventueel handhaving op wijzen dat men hun eigen groen 

dient te snoeien en dat bomen en struiken niet over de openbare weg mogen hangen. 

• De eventuele kosten die hieruit voortkomen te bekostigen uit posten uit beheer openbare 

ruimte, groen en infrastructuur. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Lilian Haak, Fractievoorzitter WijApeldoorn 

Antoon Huigens, BVNL Apeldoorn 
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