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Ms-patiënt driejaar lang een roepende in de woestijn

Astrid Jansen is dolblij met de hulp van de plaatselijke politici. FOTO RIANNE DEN BAlVERT

'Aanvraag is te lang blijven liggen'

WAARDER. Ms-patiënt
Astrid Jansen kan al drie
jaar amper bij haar huis
komen. Staat er een auto
voor de deur, dan kan ze
in haar rolstoel geen kant
op. Bij de gemeente vond
ze geen geho.or. De ge
meenteraad onderkent
haar probleem echter
wel. Een oplossing lijkt in
zicht.

ESTHER VAN LUNTEREN

Met een verfkwast in de hand bie
den de fractieleden van Beter Bode
graven/Reeu',;;jks Belang Astrid
Jansen letterlijk de helpende hand.
Door het verboden-te-parkeren
kruis voor haar deur opnieuw te
schilderen, Mopt Astrid eindelijk,
elke dag ongehinderd haar voor
deur te bereiken. "Fantastisch!':
roept ze dolgelukltig. "Ik ben hier al
zo lang mee bezig. Ik word er ge
woon helemaal niet goed van. Ik
heb van alles geprobeerd, tot een
brief naar de burgemeester. Maar

. pas na mijn brief naar de gemeen
teraad luistert er iemand naar mijn
verhaal."

Dat verhaal is niet mis. "Ik ben al
zo'n tijd bezig en word telkens van
het kastje naar de muur gestuurd.
De ambtenaren met wie ik te
maken heb, halen gewoon hun neus
op en zeggen letterlijk: ga maar in
de polder wonen." De stoep voor het
huis van Astrid is namelijk zeventig
centimeter breed, terwijl haar rol
stoel tien centimeter breder is. "In
2007 is onderkend dat ik ongehin
derd van de stoep moet kunnen ri}
den door een parkeerverbod voor
mijn voordeur in te stellen. Eerst
stonden er ·palen, maar daar par
keerde men gewoon voor. Toen
kwam er een kruis, maar dat is in
middels zo vervaagd dat niemand
het ziet. Maar de gemeente doet er
niets meer aan. Wmo zegt 'wij kun
nen niets' en de afdeling buiten
ruimte zegt Wij willen niets'."

Het zit Astrid hoog. Heel hoog.
"Niemand hoort mij en dat geeft
heel veel stress. Ik voel mij een roe-
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pende in de woestijn. Ik wil gewoon
mijn voordeur uit. Ik kies er niet
voor niet meer te kunnen lopen.
Het wordt mij af en toe te veel,
maar ik moet door blijven gaan. Er
moet een oplossing komen. Als ik
zeg: laat maar zitten, dan laat ieder
een het zitten. Dat is zo moeilijk:'

De gemeente is volgens Astrid
drie keer langsgereden om pools
hoogte te nemen, en al die keren
stond er geen auto voor haar huis.
"Nee, want buurtgenoten letten er
wel op. Maar komt er een keer vi
site, dan staat de auto wel voor mijn
huis. Het is alsof je met de ltinder
wagen voor het eerst de stad in
gaat. Als je ermee geconfronteerd

Leontien van Zijl, lid van de frac
tie Beter Bodegraven/Reeu\\'ijks
Belang van de gemeente Bode
graven-Reeuwijk: .,Deze dame
heeft ms, gaat naar de gemeente
en vraagt om hulp. Het is klein
leed, geen Japan-verhaal, dat rea
liseer ik mij. Maar bet gaat wel
om mensen uit onze gemeente,
daar moeten we aandacht aan
besteden."

In een reactie laat de gemeente
Bodegraven-Reeu\\'ijk weten:
"Wij hebben in de loop der tijd al
erg veel voor mevrouw Janssen

wordt, merkje pas hoe lastig een si
tuatie kan zijn." Met het nieuw ge
verfde kruis op de weg is Astrid blij.
"Eindelijk word ik gehoord." Toch
wil ze niet te hard juichen. "Uitein
delijk hoop ik op een fysieke afba-
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kunnen betekenen. Zo is haar
huis fors aangepast, en heeft me
vrouw Jansen op gebied van ver
voer diverse zaken gekregen. Ook
de indeling van de parkeervak
ken in de straat is aangepast om
bij de auto te komen;'

"Helaas is de aanvraag om de
lijnen opnieuw te schilderen in
het gemeentehuis door omstan
digheden te lang blijven liggen.
Dat is erg vervelend. We hopen
mevrouw Jansen in het vervolg
weer net zo goed te kunnen hel
pen, als dat altijd gebeurd is:'

kening van het stukje. Automobilis
ten zijn hardleers, dat weet ieder
een die een oprit heeft. Ik ben pas
echt blij als het probleem goed is
opgelost. Het is een flink hoofdpijn
dossier geworden:'


