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Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

Coolsingel 40 

3011 AD Rotterdam 

Schriftelijke vragen toegankelijkheid Maasstadziekenhuis 

Rotterdam, 12 januari 2022 

Geachte college, 

Vandaag bericht het AD dat een MS-patiënte moeite heeft om bij het Maasstadziekenhuis te komen 

waar ze meerdere keren per week moet zijn voor behandelingen. Het ziekenhuis heeft de 

invalidenparkeerplaats voor de zomer 2021 verwijderd waardoor zij niet meer in de buurt van de 

ingang kan parkeren. Als oplossing heeft het ziekenhuis parkeren in een Q-park parkeergarage 

geregeld. De parkeergarage is te ver weg voor patiënten.  

Het ziekenhuis biedt een shuttleservice aan van de parkeergarage naar de hoofdingang maar die is 

slechts tot 17.00 uur beschikbaar. Ook is in de shuttlebus geen plek voor rolstoelen. Dit is dus 

geen goede vervanging van de gehandicaptenparkeerplaats, waardoor ze nu gehaald en gebracht 

moet worden. En zij is niet de enige patiënt of bezoeker die problemen ervaart om het ziekenhuis 

zelfstandig te bereiken, er zijn al 86 klachten ingediend. 

GroenLinks staat voor een inclusieve en toegankelijke stad. Een ziekenhuis zou al helemaal 

rekening moeten houden met patiënten die minder mobiel zijn. Wat GroenLinks betreft wordt hier 

snel een oplossing gevonden zodat deze patiënte maar ook andere patiënten met een 

gehandicaptenparkeerkaart weer in buurt van het ziekenhuis kunnen parkeren. Bereikbaarheid en 

toegankelijkheid is voor iedereen in Rotterdam een groot goed. Inclusie betekent ook dat mensen 

met een beperking zich zelfstandig door onze stad kunnen bewegen. Daarom stellen wij de 

volgende vragen:  

1. Deelt u onze mening dat een ziekenhuis een gehandicaptenparkeerplaats maximaal 100 

meter van de ingang moet faciliteren? (NB de voorwaarde voor het verkrijgen van een 

gehandicaptenparkeerkaart is dat iemand minder dan 100 meter kan lopen.) 

2. Klopt het dat het probleem zit in dat het ziekenhuis op private grond ligt maar tegelijkertijd 

de gemeente verantwoordelijk is voor te lang parkeren?  

3. Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het handhaven bij foutparkeren (dan wel 

misbruik van maken) van de gehandicaptenparkeerplaats? 

Het ziekenhuis gaf aan de gehandicaptenparkeerplaats verwijderd te hebben omdat er teveel 

misbruik van werd gemaakt. Dat is wat ons betreft een enigszins curieuze redenering. 

4. Welke pogingen zijn er gedaan in gesprek te raken met het ziekenhuis over een oplossing 

die ervoor zorgt dat mensen met een gehandicaptenparkeerkaart zelfstandig het ziekenhuis 

kunnen bezoeken? 

5. Waar liepen de gesprekken wat u betreft op vast en wat ziet u als mogelijke oplossing? 

6. Bent u bereid alsnog met het Maasstadziekenhuis in gesprek te gaan om hen te vragen 

weer een invalideparkeerplaats te realiseren?  

7. Is het Maasstadziekenhuis het enige ziekenhuis of zorginstelling waar zo’n situatie speelt? 

Zo nee, welke oplossingen zijn er bij andere ziekenhuizen en zorginstellingen gevonden?  

8. Welke afspraken zijn er verder mogelijk met zorginstellingen over het toegankelijk maken 

van de gebouwen en de weg ernaartoe voor mensen met een beperking? 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Astrid Kockelkoren 


