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Geacht College,  
 
Onlangs werden wij door enkele inwoners van uw gemeente benaderd met de vraag om een oordeel te 
geven over het regelmatig blokkeren van het trottoir c.q. de looproute door daarop gestalde deelscooters. 
Naar aanleiding daarvan hebben wij de Algemene Plaatselijke Verordening Breda bekeken ten aanzien van 
de binnen uw gemeente geldende regelgeving. 
 
In de gemeentelijke APV staat veel geregeld waaraan bedrijven en personen moeten voldoen met name ten 
aanzien van het gebruik en de toegankelijkheid van openbare gebouwen, commerciële activiteiten en gedrag 
van mensen in de openbare ruimte. Deze zaken staan duidelijk omschreven en maken het mogelijk tegen 
excessen op te treden. 
 
Als behartiger van de belangen van voetgangers en mensen met een beperking, constateren wij helaas dat 
de APV Breda nauwelijks of geen bepalingen kent voor het garanderen van een obstakelvrije looproute. Wij 
beroepen ons daarbij op bepalingen in het kader van het VN Verdrag Handicap ten aanzien van de rechten 
van de mens en de eisen wat betreft de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimte.  
 
Vanuit bovenstaande mag verwacht worden dat de APV duidelijke regelgeving kent voor het vrijhouden van 
geleidelijnen en het voorkomen van hinder door obstakels, terrassen, overhangend groen, fietsen en (deel-) 
scooters. Naar onze mening is dit een omissie die vraagt om een spoedige actualisering. Ter vergelijking, in 
de APV Leiden staat nadrukkelijk vermeld dat het verboden is fietsen/scooters te plaatsen binnen een 
afstand van 0,50 cm ter weerszijde van een geleidelijn of zodanig dat minder dan 150 cm vrije loopruimte 
overblijft. Naar onze mening zou dat ook moeten gelden voor andere objecten die geplaatst worden in de 
openbare ruimte.  
 
Graag vernemen wij of uw College bereid is de APV Breda op dit punt te actualiseren en op welke termijn dit 
zou kunnen gebeuren. Dit om excessen zoals gemeld door inwoners van uw gemeente te voorkomen.     
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