
SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

Van  : Aagje Bouwhuis (PvdA) 

Datum indiening    : 27 oktober 2022 

Aan : Het college van burgemeester en wethouders 

Onderwerp : Toegankelijkheid binnenstad Sneek voor mensen met een 
lichamelijke beperking 

Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen 

Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing) 

Datum beantwoording : 

Toelichting:  
Eerder deze maand was de week van de toegankelijkheid. Gelijkwaardig meedoen aan de samenleving is 
een mensenrecht dat is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap. Mensen met een beperking moeten – net 
als ieder ander – volledig en volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving, zonder daarbij letterlijk te 
stuiten op drempels of belemmeringen. Fysieke toegankelijkheid heeft als resultaat dat mensen met een 
beperking vrij en zelfstandig kunnen verplaatsen, zowel binnen als buiten, zonder daarbij afhankelijk te 
zijn van anderen.  
De Adviesraad Toegankelijkheid organiseerde een activiteit waarbij we ervaren hebben hoe moeilijk het 
soms is om veilig op weg te zijn met een beperking.  

De PvdA-fractie heeft signalen ontvangen dat de trottoirs in binnenstad van Sneek slecht of moeilijk 
toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Het gaat dan met name om het Grootzand, 
Kleinzand en delen van de binnenstad waar het winkelend publiek zich verplaatst over trottoirs. 
Ook mensen met een beperking willen graag uitgaan, winkelen of genieten van de binnenstad van Sneek. 
Zij stuiten op uitgestald winkelwaar op de stoepen, waardoor mensen genoodzaakt zijn zich over de weg 
te verplaatsen. Stoelen, tafels van terrassen en stoepborden (A-model) staan op trottoirs. Voor mensen in 
een rollator, rolstoel, maar ook mensen die slecht ter been zijn en voor blinden of slechtzienden maakt dit 
de binnenstad minder toegankelijk. 

Ook de trottoirs in andere steden en dorpen zijn soms slecht toegankelijk vanwege uitgestalde zaken. 
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Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 
1.  Gelden er regels met betrekking tot het uitstallen van winkelwaar en het plaatsen van terrasmeubilair 

en stoepborden op trottoirs, zoals op het Grootzand en Kleinzand van Sneek? Zo ja, wat zijn deze 
regels? 

 Antwoord: Ja, er zijn regels opgesteld voor het uitstallen van winkelwaar en het plaatsen van 
terrasmeubilair en stoepborden op trottoirs. 
 
Het plaatsen van terrasmeubilair is gebonden aan de volgende regels: 
 
Waar moet u aan voldoen als u uw terras uitstalt? 
a. Het terras mag geen hinder veroorzaken voor gebruikers van de weg; 
b. De vrije doorgang moet minimaal 1,50 meter te zijn; 
c. In geval van wegwerkzaamheden en/of onderhoudswerkzaamheden wijkt het terras; 
d. Een terras is niet breder dan de gevel van het pand, waarbij de ingang van het pand en de 

vluchtwegen goed toegankelijk blijven; 
e. Terras voor naastgelegen panden is mogelijk indien en zolang de eigenaar en/of gebruiker daarvan 

geen bezwaar heeft, hetgeen schriftelijk vastgelegd wordt en in de gevallen waar een 
vergunningsplicht geldt, in de vergunning. Indien er een nieuwe eigenaar en/of gebruiker in het 
naastgelegen pand komt, dient opnieuw nagegaan te worden of deze geen bezwaar heeft tegen 
het terras; 

f. Brugleuningen, grachten en kades dienen goed zichtbaar te blijven, windschermen op die locaties 
waar zicht is op een brug, gracht en/of kade dienen daarom doorzichtig te zijn of op een 
dusdanige manier geplaatst te worden dat de brug, gracht en/of kade goed zichtbaar blijft; 

g. Een terras mag het gehele kalenderjaar worden geëxploiteerd; 
h. Bij coffeeshops zijn terrassen niet toegestaan; 
i. Een terras is na sluitingstijd opgeruimd en er bevinden zich geen personen meer op het terras. 
  
Het plaatsen van stoepborden (winkeluitstallingen) is gebonden aan de volgende regels:  
 

1. Uitstallingen mogen alleen voor de eigen winkel / onderneming geplaatst worden. 
2. Uitstallingen mogen alleen zijn opgesteld tijdens de openingstijden van de betreffende winkel 

/ onderneming. 
3. Uitstallingen mogen niet in de doorgaande route van het publiek worden geplaatst, daarbij 

wordt een vrije doorgang van minimaal 1,5 meter aangehouden. Op het trottoir dient daarbij 
te allen tijde een onbelemmerde doorgang voor weggebruikers te zijn. 

4. De uitstalling mag maximaal 1 meter uit de gevel geplaatst worden. 
5. In uitzondering op lid 4 mag, indien er voor de eigen winkel / onderneming een terras vergund 

is, de uitstalling binnen dit terras geplaatst worden. 
6. Uitstallingen mogen niet voor toegangsdeuren en nooduitgangen geplaatst worden. 
7. Uitstallingen moeten voorzien zijn van een veilige en deugdelijke constructie en moeten 

stormvast zijn. 
8. Onverminderd de voorgaande leden moeten uitstallingen op eerste aanzegging van het 

bevoegd gezag of de door het bevoegd gezag ingestelde toezichthouder worden verwijderd, 
indien dit met het oog op de belangen genoemd in artikel 2:10, lid 1 van de APV noodzakelijk 
wordt geacht. 

 
Ter conclusie: terrasmeubilair mag geen hinder veroorzaken voor gebruikers van de weg. Daarnaast 
moet de vrije doorgang minimaal 1,50 meter zijn en de ingang van het pand en de vluchtwegen goed 
toegankelijk blijven. Tijdens de coronaperiode mocht de horeca hun terrassen tijdelijk uitbreiden in 
verband met de verplichte 1,5 meter afstand. Deze regeling is per 1 november jl. afgelopen. De 
gemeente gaat deze winter onderzoeken of het permanent uitbreiden van (sommige) terrassen 
mogelijk en gewenst is.  
 
Ter conclusie: winkeluitstallingen mogen max. 1 meter uit de gevel geplaatst worden. Daarnaast 
mogen ze niet de route, toegangsdeuren en nooduitgangen blokkeren en dient er op het trottoir een 
onbelemmerde doorgang van 1,5 meter te zijn voor weggebruikers.  

2.  Kan handhaving een rol spelen in het verbeteren van de toegankelijkheid met betrekking tot trottoirs? 
 Antwoord: 

Team Handhaving kan toezien op bestaande wet en regelgeving, in lijn met de speerpunten genoemd 
in het handhavingsuitvoeringsprogramma (VTHup). Dit document wordt jaarlijks aangepast en hierin 
staan de speerpunten – oftewel de prioriteiten – waarop Handhaving gaat controleren. Verder 



  

 

 

controleert team Handhaving jaarlijks de horeca, inclusief terrassen, op de vooropgestelde 
richtlijnen. Ook wordt er opgetreden als er meldingen en handhavingsverzoeken zijn van excessen. 
Een melding kan worden gedaan op de website van de gemeente: 
https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/.   

3.  Op welke manier kan er met de Adviesraad Toegankelijkheid op dit specifieke thema worden 
samengewerkt om de trottoirs voor iedereen toegankelijk te maken? 

 Antwoord: 
Het doel van de werkgroep Toegankelijkheid is om de belangen van onze inwoners te behartigen met 
gevraagd en ongevraagd advies. Als er signalen zijn ontvangen over gebreken omtrent 
toegankelijkheid in de binnenstad van Sneek dan kan de werkgroep hier zeker een belangrijke rol in 
spelen. Een (gevraagd) advies van de werkgroep Toegankelijkheid kan ons meer duidelijkheid bieden 
over de barrières die men aantreft in de winkelstraten. Gebaseerd op dit advies kunnen wij – als 
gemeente – vervolgens op een gepaste manier reageren.  
 
Als inwoners barrières ondervinden betreft toegankelijkheid in de gemeente Súdwest-Fryslân dan kan 
dit worden gemeld bij de werkgroep Toegankelijkheid – onderdeel van Adviesraad Sociaal Domein.  
 
Contactgegevens: 
Website: https://www.adviesraadsociaaldomeinswf.nl/  
E-mail: secretaris@adviesraadsociaaldomeinswf.nl 
Telefoonnummer secretaris bestuur: 06-12641781 

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 

 

 

 

 

 


