Checklist toegankelijkheid evenementen
Stichting Toegankelijk Meierijstad

Met deze checklist wil de Stichting Toegankelijk
Meierijstad u attent maken op de grote groep mensen
met een functiebeperking, die uw extra aandacht en
info@toegankelijkmeierijstad.nl
specifieke voorzieningen nodig heeft om uw
www.toegankelijkmeierijstad.nl
evenementen te kunnen bezoeken en/of eraan deel te
nemen. Wanneer u alle vragen met ja kunt
beantwoorden kan een groot deel van deze doelgroep aan uw evenement
deelnemen. Wij wensen u veel succes met het evenement en stellen uw
medewerking zeer op prijs.

Invulinstructie
Omcirkel het juiste antwoord wat van toepassing is, Ja of Nee.
Is de hele vraag niet van toepassing, omcirkel dan het vraagnummer.
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Openbaar vervoer
1

Ja

Nee

2

Ja

Nee

3

Ja

Nee

4

Ja

Nee

5

Ja

Nee

6

Ja

Nee

7

Ja

Nee

Is er een openbaar vervoerhalte op korte afstand van de voorziening
(maximaal 200 meter)?
Zijn de perrons van deze halte bereikbaar voor mensen met een
kinderwagen, rollator of rolstoel?
Is de informatie over vertrektijden goed leesbaar (grote letter,
kleurcontrast, ooghoogte)?
Is er een zitvoorziening?
Is het openbaar vervoer zelf toegankelijk voor mensen met een
kinderwagen, rollator of rolstoel?
Is de route van de halte naar het evenement voorzien van
geleidelijnen?
Is de route naar de hoofdingang duidelijk aangegeven d.m.v.
bordjes, pijlen op de grond of anderszins?

Toegang tot de plaats van het evenement
8

Ja

9

Ja

10 Ja
11 Ja
12 Ja
13 Ja
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Nee Is de route naar de hoofdingang duidelijk aangegeven?
Zijn er invalidenparkeerplaatsen nabij de hoofdingang(op maximaal
Nee
50 meter afstand)?
Zijn er trottoiropritten op logische plekken aanwezig en zijn deze
Nee
goed aangelegd (niet te krap of te steil)?
Is het evenement vanaf de openbare weg via een verharde en vlakke
Nee
looproute te bereiken?
Is deze looproute vrij van obstakels (geparkeerde fietsen, auto’s,
Nee
vuilnisbakken, bloembakken e.d.)?
Is deze route overal minimaal 120 cm breed (bij korte versmallingen
Nee
minimaal 90 cm breed)?
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Het evenemententerrein
Hoogteverschillen
14 Ja
Nee Zijn alle drempels lager dan 2 cm?
Zijn grotere hoogteverschillen overbrugbaar met hellingbanen,
15 Ja
Nee
afgeschuinde planken of een lift?
16 Ja
Nee Hebben alle trappen aan weerszijden een stevige leuning?
17 Ja
Nee Zijn de traptreden goed zichtbaar (bijv. door kleurverschil)?
Zijn tijdelijke voorzieningen, zoals kabels over de grond, netjes
18 Ja
Nee
weggewerkt?
Deuren
19 Ja
20 Ja
21 Ja
22 Ja
Gangen
23 Ja
24 Ja
25 Ja
26 Ja
27 Ja

Nee Hebben alle deuren een vrije doorgang van minimaal 85 cm?
Zijn alle deuren makkelijk te openen (geen zware drangers of
Nee
moeilijk hanteerbare deurknoppen)?
Is er aan de kant waar de deur naartoe draait voldoende ruimte voor
Nee
een rolstoel (150 x 150 cm)?
Nee Zijn deuren duidelijk herkenbaar (kleurcontrast met muur)?

Nee Zijn alle gangen minimaal 120 cm breed?
Is er op logische plekken (bijv. bij kapstokken) voldoende
Nee draairuimte (200 x 200 cm) voor scootmobielen en(150 x 150 cm)
voor rolstoelen?
Nee Zijn alle gangen goed verlicht?
Zijn de nooduitgangen bruikbaar (snel te openen en niet
Nee
geblokkeerd)?
Nee Is er een evacuatieplan voor gebruikers met een beperking?

Obstakels
28 Ja
29 Ja

Zijn op- en afstapjes, trappen en andere struikelblokken goed
zichtbaar (bijv. door contrast in kleur of materiaal)?
Zijn onzichtbare obstakels als ruiten en glaswanden op diverse
Nee
ooghoogten gemarkeerd?
Nee

Zit- en staanplaatsen
30 Ja
Nee Zijn er plaatsen ingericht voor rolstoelgebruikers?
31 Ja
Nee Is het zicht vanaf de rolstoelplaatsen goed?
32 Ja
Nee Zijn er gereserveerde plaatsen voor mensen die slecht ter been zijn?
Wordt er tijdens de voorstellingen rekening gehouden met mensen
33 Ja
Nee
met een visuele of auditieve beperking?
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Attracties
34 Ja
35 Ja
36 Ja
37 Ja

Zijn alle attracties te gebruiken vanuit een rolstoel of kunnen
mensen eenvoudig een transfer maken?
Is er bij de attracties rekening gehouden met mensen met een
Nee
visuele of auditieve beperking?
Nee Zijn de kassa’s bruikbaar voor iedereen?
Indien er attributen tentoongesteld zijn, zijn deze zichtbaar vanuit
Nee
een rolstoel?
Nee

Zalen en restauratie
38 Ja
Nee Zijn er voldoende doorgangen van minimaal 90 cm?
39 Ja
Nee Is er voldoende ruimte om te draaien (150 x 150 cm)?
40 Ja
Nee Is een aantal tafels onderrijdbaar voor een rolstoel?
41 Ja
Nee Indien er een buffet is, is dit bediend?
42 Ja
Nee Zijn het buffet en de kassa te gebruiken vanuit een rolstoel?
Is de informatie zoals menu’s ook beschikbaar in braille en een groot
43 Ja
Nee
letterttype?
44 Ja
Nee Is er ringleiding aanwezig?
Informatievoorziening
Is belangrijke informatie, programmaboekjes, menu’s beschikbaar in
45 Ja
Nee
braille en in een groot lettertype (12 tot 14 punts in brieven)?
Zijn de letters duidelijk leesbaar (voldoende contrast tussen letter en
46 Ja
Nee papier – geen donkere kleuren onder de tekst), en is het lettertype
niet cursief toegepast?
Hangt de informatie binnen het oogbereik van kleine en grote
47 Ja
Nee
mensen (ooghoogte 140 tot 160 cm)?
48 Ja
Nee Zijn plattegronden voldoende groot en contrastrijk?
Persoonlijke verzorging
49 Ja
Nee Is er een aangepast of invalidentoilet aanwezig?
Is het direct bruikbaar (zonder sleutel elders ophalen en niet in
50 Ja
Nee
gebruik als opslagruimte)?
51 Ja
Nee Is er een verzorgingsruimte?
52 Ja
Nee Is er een goed bereikbare EHBO-post nabij?
Zijn apparaten (koffie, snoep, pin) bereikbaar en voor iedereen
53 Ja
Nee
eenvoudig te bedienen?

Pagina 4 van 5

november 2018 - STM

Ruimte voor eventuele nadere toelichting / aanbeveling:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Invullen door coördinator (omcirkel de juiste conclusie):

Conclusie: Locatie voldoet wel / niet / na aanpassing, aan normen.
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