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Thema nummer:  

Houd de lijn vrij! (thema nummer) 

Ken je de geribbelde tegels op straat? Dit zijn geleidelijnen. In Nederland maken 

bijna 350.000 mensen met een visuele beperking gebruik van deze geleidelijnen om 

veilig hun weg te vinden. Met hun witte stok volgen zij de lijnen op de looproutes van 

en naar, bijvoorbeeld, stations, winkels en ziekenhuizen. 

 

Functie en belang geleidelijnen niet bij iedereen bekend 

Veel ziende mensen zijn zich niet of onvoldoende bewust van de functie en het 

belang van geleidelijnen. Het gevolg is dat er vaak fietsen, koffers en reclameborden 

op de lijnen worden gezet of dat mensen erop stilstaan. Deze obstakels leveren voor 

gebruikers van de lijnen een onveilige situatie op. Over straat lopen wordt onnodig, 

en vaak ook onbedoeld, extra moeilijk of zelfs gevaarlijk gemaakt voor blinde en 

slechtziende mensen. (bron: www.anwb.nl ). 

Waar komt u geleidelijnen tegen in de Haarlemmermeer 

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer zet zich al jaren in voor goede 

en veilige looproutes voor blinden en slechtzienden. Dit gebeurt in nauw overleg met 

de gemeente Haarlemmermeer en de uitvoerders. U komt geleidelijnen tegen op de 

verschillende stations in de gemeente, bij winkelcentra in Hoofddorp en Nieuw - 

Vennep, bij het Spaarne Gasthuis en op alle bushaltes in de gemeente. 

Wist je dat als je een fiets of brommer op een geleidelijn plaatst, dit een flinke 

bekeuring kan opleveren? Zonde van je geld, dus let goed op. 

http://www.anwb.nl/


Houd de geleidelijnen vrij van obstakels 

Regelmatig worden blinden en slechtzienden geconfronteerd met obstakels op de 

geleidelijn. Dit wordt vaak veroorzaakt door verkeerd gestalde fietsen en bromfietsen 

of door uitstalling van winkels en enkele keren ook door auto’s die laden en lossen. 

Dit gebeurt vaak omdat mensen niet op de hoogte zijn van de functie van deze lijnen. 

In de week van 8 tot 16 april wordt er een landelijke actieweek georganiseerd om 

extra bekendheid te geven aan deze lijnen. Ook in de Haarlemmermeer wordt er 

actief meegedaan aan deze campagne. Gedurende deze week gaat er een 

campagneteam op pad dat stickers naast de lijnen plakt om de bekendheid te 

vergroten. Ook zal er worden geflyerd. 

Toegankelijkheid stembureaus  

Heeft u bij de laatste verkiezingen in maart voor de Provinciale Staten en het 

Waterschap problemen ondervonden met de toegankelijkheid van het stembureau of 

bij de bejegening? Laat het ons weten zodat we kunnen werken aan verbeteringen. 

Stuur uw ervaring aan info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl. 

Geleidelijnen  

In verschillende dorpen in de Haarlemmermeer en bij stations zijn geleidelijnen 

aangelegd, zodat blinden en slechtzienden beter hun weg kunnen vinden. Het is 

belangrijk dat u deze geleidelijnen vrijhoudt. Dus gelieve geen fietsen of uitstallingen 

en dergelike op deze geleidelijnen te plaatsen. U riskeert daarmee namelijk een 

flinke bekeuring. Is de geleidelijn toch geblokkeerd? Meld dit dan bij de gemeente, 

via telefoonnummer 0900-1852. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week 

bereikbaar. 

 

Een na laatste nieuwsbrief 

Zoals u weet, heeft de BGH de laatste jaren een nieuwsbrief uitgebracht met leuke 

en relevante wetenswaardigheden. Wij merken de laatste tijd dat er steeds minder 

behoefte aan is en dat de nieuwbrief ook minder wordt gelezen. Omdat wij ook actief 

zijn op Facebook en alle informatie ook terug te vinden is op onze website 

www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl, heeft het bestuur besloten te stopen met de 

nieuwsbrief. U ontvangt de laatste nieuwsbrief in juni. 

Colofon: 

Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, Dr. Van Dorstestraat 1, 2132 JR Hoofddorp  

www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl. E-mail info@gehandicaptenhaarlemmermeer.nl 
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