Evenementen Checklist
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid, Veiligheid voor mensen met een
lichamelijke beperking
Algemeen
•
•
•

•

•
•
•

Is de locatie bereikbaar met openbaar vervoer? (een aangepaste bus op 200 meter van
de entree)
Zijn er invalidenparkeerplaatsen? (indien mogelijk 50 meter van de ingang)
Is de toegangsroute voor rolstoelgebruikers toegankelijk? (verharde en droge
ondergrond, gelijkvloers, geen drempels hoger dan 2 cm, 90 cm breed, geen steile
helling, bewegwijzering goed zichtbaar vanuit een rolstoel)
Is de entree van het evenement voor rolstoelgebruikers toegankelijk? (verharde en
droge ondergrond, gelijkvloers, geen drempels hoger dan 2 cm, 90 cm breed, geen
steile helling, bewegwijzering goed zichtbaar vanuit een rolstoel)
Zijn er eventuele verhogingen (meer dan 2 cm) voorzien van rijplaten / hellingbanen?
(met een stijgingspercentage van maximaal 8% of hellingshoek 1:12)
Zijn assistentiehonden toegestaan? (geleidehond / hulphond)
Is er makkelijk informatie te vinden over de toegankelijkheid van het evenement?
(met pictogrammen in de reguliere informatievoorziening zoals website, folders,
flyers)

Buitenevenement
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Is de bewegwijzering duidelijk zichtbaar en leesbaar vanuit een rolstoel? (ook als het
druk is)
Is de kassa voor rolstoelgebruikers bereikbaar en bruikbaar? (maximaal 100 cm hoog)
Is de ondergrond voldoende hard / begaanbaar voor rolstoelgebruikers? (tenminste op
de belangrijkste routes; entree, kassa, bar, podium, sanitair)
Zijn er invalidentoiletten aanwezig?
Zijn de entrees van tenten / voorzieningen (indien verhoogd) voorzien van een
rijplaat? (maximaal stijgingspercentage 8% of hellingshoek 1:12)
Zijn de stroomkabels die op de grond liggen voorzien van overrijplaten / - matten?
(maximaal stijgingspercentage 8% of hellingshoek van 1:12)
Zijn de vluchtwegen goed bereikbaar en berijdbaar door rolstoelgebruikers?
(gelijkvloers, geen drempels hoger dan 2 cm, 90 cm breed, geen steile helling,
bewegwijzering goed zichtbaar vanuit een rolstoel)
Zijn er voor het zicht op de podia (speciale) rolstoelplaatsen?
Zijn eventuele hoge verkooppunten / bars voorzien van een lager gedeelte?
(maximaal 100 cm)
Zijn er uitleenrolstoelen beschikbaar?

Binnenevenement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Is de bewegwijzering duidelijk zichtbaar en leesbaar vanuit een rolstoel? (ook als het
druk is)
Is de kassa voor rolstoelgebruikers bereikbaar en bruikbaar? (maximaal 100 cm hoog)
Is de garderobe bereikbaar en heeft deze ophanghaken tussen de 90 cm en 135 cm?
Zijn de liften toegankelijk en bedienbaar door rolstoelgebruikers?
(lxb 120 cm x 220 cm)
Zijn er invalidentoiletten aanwezig?
Zijn de toegangsdeuren (entree, tussendeuren, toiletdeuren) met twee vingers open te
duwen? (maximaal 30 Nm)
Is er een ringleiding of tolk ten behoeve van slechthorenden aanwezig?
Is er in de zaal voldoende ruimte voor rolstoelgebruikers? (aansluitend aan reguliere
zitplaatsen)
Zijn er voor het zicht op de podia (speciale) rolstoelplaatsen?
Zijn de vluchtwegen goed bereikbaar en berijdbaar door rolstoelgebruikers?
(gelijkvloers, geen drempels hoger dan 2 cm, 90 cm breed, geen steile helling,
bewegwijzering goed zichtbaar vanuit een rolstoel)
Zijn er eventuele hoge verkooppunten / bars voorzien van een lager gedeelte ?
(maximaal 100 cm)
Zijn er uitleenrolstoelen beschikbaar?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Platform Gehandicapten Valkenswaard
Correspondentieadres:
Postbus 918
5550 AX Valkenswaard
Contactadres:
Dhr. Franssen
Dijkstraat 130
5554 PT Valkenswaard
06-12 99 23 55
hlgfranssen@gmail.com / www.gehandicaptenvalkenswaard.nl

