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Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
 

De Adviesraad Sociaal Domein is enige tijd geleden geconfronteerd met de toegankelijkheid van 
de Fluisterboot in het gebied van Bernisse.
In de “haven” van Simonshaven ligt al enige tijd een aanlegsteiger, die gebruikt kan worden voor 
de Fluisterboot. 
Deze steiger is echter onbereikbaar voor de boot. Het bruggetje aan het begin van de haven is te 
laag en het water lijkt te ondiep en te smal om goed met de boot te kunnen manoeuvreren.
Daarnaast is de Fluisterboot voor passagiers vaak moeilijk bereikbaar. De passagiers zijn soms 
slecht ter been en het hout van de vlonder kan nat zijn en daardoor glad. Een leuning is derhalve 
noodzakelijk voor het veilig bereiken en verlaten van de Fluisterboot. Deze leuning ontbreekt 
echter.
Vanaf de openbare weg is er geen begaanbaar pad om de boot te bereiken. Zeker bij nat gras en 
blubber-vorming is het nemen van de helling van de dijk naar beneden en naar boven een lastig 
en onaangenaam.
Destijds is er, om budgettaire reden, gekozen voor een kleinere boot zonder lift en toilet.
Op het achterdek is plaats voor een rolstoel. Om in de kajuit te komen moet men een trapje af. 
De personen in een rolstoel kunnen op de boot, voor zover fysiek mogelijk, alleen met hulp de 
kajuit in en uit. 

Er zijn meerdere partijen betrokken bij de bereikbaarheid van de steiger(s) door de Fluisterboot 
en toegankelijkheid van de Fluiterboot door passagiers. Dit zijn de Gemeente Nissewaard, het 
Recreatieschap Voorne-Putten en de Stichting Fluisterboot Voorne/Putten.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert met name de Fluisterboot, vanaf de openbare weg en 
vanaf de steiger, bereikbaar te maken voor personen die moeilijk ter been zijn dan wel in een 
rolstoel zitten. Daarnaast is het advies de kajuit op de Fluisterboot voor deze personen 
toegankelijk te maken vanaf het achterdek. De veiligheid van personen is daarbij uiteraard van 
groot belang.
Daar waar dit buiten de bevoegdheden van de Gemeente Nissewaard ligt, wordt geadviseerd, 
voor het realiseren van de aangegeven bereikbaarheid en toegankelijkheid, in overleg te treden 
met bevoegde partijen als de Stichting  Fluisterboot Voorne/Putten en het Recreatieschap Voorne-
Putten en de regierol bij de realisatie op te pakken. 
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Uit de functie en doelstellingen van het Kernplatform Simonshaven vloeit voort dat het 
onderhavige onderwerp met dit platform wordt besproken.

De Adviesraad Sociaal Domein verzoekt u het onderhavige advies ook ter kennis te brengen aan 
de Raadscommissie Sociaal Domein en de Gemeenteraad. 

De Adviesraad Sociaal Domein vertrouwt er op spoedig een schriftelijke reactie van u te mogen 
ontvangen.

Met vriendelijke groet, 
 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
A.M. Koopman-van Kouwen,
Voorzitter 


