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Parkeerplaatsen naast de hellingbaan naar ingang gebouw.
ü 2 gehandicaptenparkeerplaatsen
❗ Gehandicaptenparkeerplaatsen zijn vrij

krap bemeten
Voorkeursafmetingen voor langs parkeren: 3,50 m x 6,00 m
(7,50 m indien achter wordt in- en uitgestapt). Voor haaks
parkeren: 3,50 m (3,00 m. bij een vrije uitstapstrook naast het
parkeervak) x 5,00 m. Voor gestoken parkeren: 3,50 m (3,00 m
bij een vrije uitstapstrook naast het parkeervak) x 5,15 m (60°)
of 4,85 m (45°) of 4,20 m (30°).
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Parkeren



Vrij lange hellingbaan

ü 1 Rustbordes in de hellingbaan

3

Toegang tot het gebouw - Hellingbaan



❗ Geen armleuningen
❗ Geen trapmarkering
❗ Niet veilig voor blinden en slechtzienden
❗ Geen geleidelijn naar trap vanaf de straat
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Toegang tot het gebouw - Trap



✓Automatische schuifdeuren.

❗ Intercom te hoog.
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Ingang van het gebouw (1)



❗ Losliggende droogloopmatten vooral bij de
tweede schuifdeur.

❗ Bewegwijzering op een glazen wand.
Valt niet op en is moeilijk leesbaar.
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Ingang van het gebouw (2)



✓ Ruimte genoeg.
❗ Hoge bar.
❗ Uitschuifdeel, heeft hier niet veel functie.
✓ Bruikbare pinautomaat.
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Kantine



Sporthal:
✓ Bereikbaar via de lift.
❗ Kleedkamer en sporthal hebben verder geen voorzieningen.
❗ Heeft geen rolstoeltoegankelijk toilet, zit 1 etage hoger.

Overige lokalen:
✓ Hebben verder geen voorzieningen.
✓ Goed toegankelijk qua ingang.
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Sporthal & overige lokalen



✓ Begaande grond en de 1ste verdieping hebben een 
zijwaartse oproepknop.

✓ 2de etage  heeft de oproepknop aan de voorkant, 
dit heeft de voorkeur.
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Lift - oproepknoppen



❗ Verticale bedieningsknoppen i.p.v. horizontaal.
❗ Kleine knoppen i.p.v. grote.
✓ Brailletekens op de knoppen en een vocale etage 

aanduiding.  
❗ Op de 2de etage mist een paaltje bij de trap om te voor-

komen dat je achteruit
de trap af valt.
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Lift - bediening



❗ Geen sluitbeugel op de deur.
✓ Wel een goed slot.  
❗ Te grote wasbak.
❗ Zeepdispenser niet bereikbaar.
❗ Handdoekautomaat te hoog en 

bediening gaat te zwaar.
❗ Afvalbak zit in de weg , daardoor 

kun je moeilijk of niet goed voor
de wasbak komen.
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Toilet



❗ Nooduitgangen op de begane grond bij de sporthallen zijn 
niet bruikbaar omdat deze zijn uitgevoerd met treden.

✓ Alleen terrasdeuren in de kantine kunnen gebruikt worden 
als nooddeur overige niet.
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Uitgankelijkheid



❗ Hoe de buiten activiteiten met een rolstoel bereikt moeten 
worden is ons op dit moment nog niet duidelijk, omdat het 
nog niet klaar is.
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Buiten activiteiten


