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Voorwoord
Mijn naam is Thijs Kalthof , ik ben 19 jaar oud en woon in Meppel. Ik studeer Sportkunde aan
Hogeschool Windesheim en zit nu in het 2de jaar. Voor mijn explorerende stage loop ik stage
bij organisatie Meppel Actief & Gezond. Dit is een organisatie die veel activiteiten
organiseert, begeleid en uitvoert in de Gemeente Meppel. Verder geeft Meppel Actief &
Gezond indien gewenst een impuls aan het lokale bewegingsonderwijs en zorgt voor een
passend sport-beweegaanbod in de wijk. De organisatie is vooral actief op het gebied van
basisscholen, naschoolse opvang, sportverenigingen, senioren en kwetsbare doelgroepen.
Meppel actief & Gezond is een organisatie die de mogelijkheid biedt om kennis en nieuwe
ervaringen op te doen doormiddel van het bieden van een passende stage voor schollieren
met verschillend opleidingsniveaus. Op dit moment lopen er naast mij nog 5 andere
studenten stage bij deze organisatie.
Meppel Actief & Gezond is niet alleen actief op het gebied van passend sport en
beweegaanbod in de wijk creëren, maar de organisatie houdt zich ook bezig met het
oplossen van verschillende vraagstukken, zo heeft Ceriel Hoevenberg (stageloper) in 2019
een onderzoek gedaan naar de participatie aan parasport in de gemeente Meppel.
Meppel Actief & Gezond vond dit onderzoek zo interessant dat ze graag hierop een vervolg
onderzoek willen hebben. Dit vervolgonderzoek mag ik gaan uitvoeren. Ik heb de opdracht
gekregen om onderzoek te gaan doen naar de toegankelijkheid van openbare
sportaccommodaties in de gemeente Meppel voor mindervaliden. In eerste instantie wilde
Meppel Actief & Gezond doormiddel van dit onderzoek in kaart brengen welke openbare
sportaccommodaties in de gemeente Meppel wel mindervalide vriendelijk zijn en welke
niet. Ook was het de bedoeling om deze informatie door te spelen naar de gemeente
Meppel zodat zij er mee aan de slag konden gaan. Helaas heb ik wegens de
omstandigheden door het corona virus geen kans gehad om de openbare
sportaccommodaties van binnenuit te beoordelen, waardoor ik mijn onderzoeksvraag maar
voor een gedeelte heb kunnen beantwoorden. Ik heb helaas hierdoor onvoldoende beeld
kunnen krijgen van de mate van toegankelijkheid van de openbare sportaccommodaties in
de gemeente Meppel voor mindervaliden. Hierdoor zal de informatie in dit verslag
waarschijnlijk niet worden doorgespeelt naar de gemeente Meppel.
Om mijn onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moest ik in eerste instantie zowel op
theoretisch gebied als in de praktijk onderzoek gaan doen. Zo zou ik eerst alle beschikbare
informatie over dit onderwerp raadplegen en waar nodig gebruiken in mijn verslag. Daarna
zou ik met een zelf gemaakte checklist langs de verschillende sportaccommodaties gaan
om de toegankelijkheid te testen. Helaas heb ik wegens de omstandigheden alleen de
buitenkant van de sportaccommodaties kunnen beoordelen.
Door veel onderzoek te doen op theoretisch gebied en het beoordelen van de buitenkant
van de sportaccommodaties heb ik toch nog een beeld kunnen schetsen van de
toegankelijkheid voor mindervaliden. Doormiddel van mijn bevindingen en mijn conclusie
heb ik een (beperkt) advies kunnen opstellen.
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Inleiding
Zolang we ons al herinneren draagt sport en bewegen bij aan een hogere kwaliteit van
leven, voor zowel mensen met als zonder een beperking. Sport- en beweegparticipatie,
sportinfrastructuur en toegankelijkheid zijn voor mensen met een beperking in Nederland
echter nog altijd onvoldoende. De toegankelijkheid van sportaccommodaties in Nederland
is een belangrijke randvoorwaarde om sport en bewegen voor mensen met een medische
beperking mogelijk te maken. (Aller, 2015) De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt
in het realiseren van een infrastructuur op het gebied van sporten en bewegen van
mindervaliden. Ook is er een voorzichtige toename zichtbaar in het aantal mensen dat
deelneemt aan sport- en beweeg activiteiten. Helaas blijft de toegankelijkheid van indoor
sportaccommodaties nog achter. Het kan en mag niet zo zijn dat een groot aantal van
deze accommodaties simpel weg niet toegankelijk is voor mindervaliden. Als er zo veel
binnen sportaccommodaties zijn die niet voldaan aan de eisen, zouden de accommodaties
in de gemeente Meppel dan wel voldoen aan de richtlijnen? Om dit te onderzoeken, ga ik
zowel op theoretisch gebied als in de praktijk onderzoek doen. (Richtlijnen toegankelijkheid
indoor sportaccommodaties , 2015)
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1. Wanneer is iemand mindervalide
Om antwoord te krijgen op deze vraag moet je weten wat er allemaal verstaan wordt
onder dit begrip. Iedereen weet wel wat de betekenis van het woord ‘mindervalide’ is,
maar het is erg lastig om aan te geven welke aandoeningen er allemaal verstaan worden
onder het woord mindervalide. Uit onderzoek blijkt dat iemand mindervalide is als diegene
lichamelijk en/of geestelijk licht gehandicapt is. Maar wat wordt er verstaan onder
lichamelijke beperkingen en geestelijke beperkingen? En wanneer is iemand licht
gehandicapt?

Lichamelijke beperking
Iemand heeft een lichamelijke beperking als deze persoon een motorische handicap,
zintuigelijke handicap, spraak en taalhandicap of bewustzijnsstoornis heeft. Als eerste
denken veel mensen bij het woord lichamelijke beperking aan iemand die een fysieke
handicap heeft, zoals iemand die zijn arm of been mist door bijvoorbeeld een ongeluk.
Deze gedachte kloppen maar zoals ik hierboven al vermeld heb, valt er veel meer onder
het woord ‘lichamelijke beperking’. Vaak zijn dit aandoeningen die mensen niet
verwachten bij het woord lichamelijke beperking.
Oorzaken lichamelijke beperkingen
Een lichamelijke beperking kan op talrijke en uiteenlopende manier veroorzaakt zijn, zo kan
er sprake zijn van een aangeboren afwijking, ongeval, infectie, ontsteking of een gebrekkige
bloedtoevoer. Misvormingen kunnen optreden wanneer baby’s worden geboren met
rudimentaire of in het geheel geen ledematen, of met andere lichamelijke gebreken die
veroorzaakt zijn door overdracht van afwijkende genen van de ouders. Tevens kunnen
aangeboren afwijkingen ook ontstaan door een gestoorde ontwikkeling van de foetus ten
gevolge van bijvoorbeeld een bepaalde infectie of medicatie. Andere beperkingen zoals
verlamming of spasticiteit, kunnen het gevolg zijn van een beperkte bloedtoevoer naar het
kind tijdens de bevalling. Maar de meeste lichamelijke gebreken worden later in het leven
door mensen opgelopen.
(Lichamelijk gehandicapten , 2016)

Geestelijke beperking
Geestelijke, verstandelijke of mentale handicap is een naam voor een ontwikkelingsstoornis
waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en vaak
ook nooit een normaal niveau zullen bereiken. De persoon heeft moeite met volledig
functioneren, in tegenstelling tot leeftijdgenoten door het tekort op cognitief gebied.
Oorzaken geestelijke beperkingen
Er zijn veel verschillende oorzaken mogelijk waardoor iemand een geestelijke beperking
heeft, zoals o.a. erfelijkheid, aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel of een
traumatische gebeurtenis. In bepaalde gevallen is het moeilijk om de precieze oorzaak te
achterhalen. Maar een vaak voorkomende oorzaak is een zuurstoftekort tijdens of na de
geboorte, of “accidenteel” zuurstoftekort bij een ongeval bijvoorbeeld.
(Geestelijke gehandicapten , sd)
Als je kijkt naar het verschil in betekenis tussen het woord mindervalide en handicap, dan zie
je vooral een verschil in de omvang van de betekenis van beide woorden. Zo heeft iemand
die mindervalide is zoals ik al aangaf een lichte geestelijke of lichamelijke beperking. Het
woord mindervalide is dus vooral geboden aan iemand met een medische beperking.
Terwijl een handicap in ruime betekenis zowel een medische als maatschappelijke
beperking is. Alles wat samenleven met de omgeving bemoeilijkt of verhindert en daardoor
de maatschappelijke ontwikkeling van het individu in de weg staat, kan een handicap
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betekenen. Het begrip handicap is dus veel groter dan alleen medisch.
Wel is het zo dat wanneer iemand een medische erkenning als gehandicapte krijgt dit
ongeveer hetzelfde betekend als iemand die mindervalide is. De medische erkenning geeft
echter soms wel een verbetering van de maatschappelijke situatie, omdat dit recht geeft
op ondersteuning en de persoon zich erkent voelt in zijn situatie.
In het algemeen zorgt een medische handicap vaak voor hindernissen bij het uitvoeren van
activiteiten in en deelname aan de samenleving. Deze beperkingen vormen voornamelijk
een rem op de individuele ontwikkeling en de integratie in het maatschappelijke leven.
(Het verschil tussen een stoornis, beperking en een handicap, sd)
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2. Wat wordt er verstaan onder openbare sportaccommodaties in het
algemeen en welke openbare sportaccommodaties heeft de gemeente
Meppel?
Ik ga mij tijdens dit onderzoek naar de toegankelijkheid voor mindervaliden vooral focussen
op de openbare sportaccommodaties in de gemeente Meppel en dan vooral de binnen
sportaccommodaties. Ik heb ervoor gekozen om alleen de openbare sportaccommodaties
te bekijken omdat ik vind dat sportaccommodaties die beheert of gefinancierd worden
door de gemeente en gehuurd of gebruikt kunnen worden door verschillende
belanghebbende partijen toegankelijk moeten zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met
een medische beperking (mindervaliden). Een openbare sportaccommodatie is een
accommodatie die gefinancierd wordt door de gemeente en gebruikt wordt voor
verschillende doeleinden. De accommodatie wordt niet specifiek gebruikt door één
bepaalde vereniging of organisatie maar kan gereserveerd worden door iedereen die daar
belang bij heeft, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Het is naar mijn mening dus heel erg belangrijk dat deze openbare sportaccommodaties
toegankelijk zijn voor alle doelgroepen, omdat er veel verschillende doelgroepen zijn die
belang hebben bij het huren van zo’n accommodatie. Tevens komt er vaak publiek kijken
bij een wedstrijd of een uitvoering. Het is dan noodzakelijk dat ook mindervaliden toegang
hebben en op een goede manier de wedstrijd en of uitvoering kunnen bijwonen.
Je kunt je natuurlijk wel voorstellen hoe erg het is als je doordat je bijvoorbeeld in een rolstoel
zit niet naar de wedstrijd van bijvoorbeeld je kind kunt kijken. Dit mag natuurlijk nooit
voorkomen en daarom ga ik hier onderzoek naar doen.
Als je naar de site van de gemeente Meppel gaat en dan kijkt bij het kopje
‘sportaccommodaties’ kom je erachter dat de gemeente Meppel in totaal over 14 binnen
en buiten sportaccommodaties beschikt. Ik ga tijdens mijn onderzoek vooral aandacht
besteden aan de 7 binnensportaccommodaties. Hieronder vind je een lijst met zowel alle
binnen- als buitensport accommodaties.

Binnensportaccommodaties
•
•
•
•
•
•
•

Sporthal De Eendracht (2 zaaldelen)
Sport- en wijkcentrum Koedijkslanden (3 zaaldelen)
Sportzaal Het Erf (2 zaaldelen)
Sportzaal De Aanloop (2 zaaldelen)
Gymzaal Oosterboer
Gymzaal Pr. Marijkestraat
Gymzaal Ezinge

Buitensportaccommodaties
•
•
•
•
•

Sportpark Ezinge, Ezingerweg Meppel
Sportpark Koedijkslanden, Koedijkslanden Meppel
Recreatieplas De Tussenboerslanden, Tussenboersweg Nijeveen
Leslocatie van Kynologenclub Meppel e.o. Tussenboersweg Nijeveen
Sportveldencomplex De Tussenboerslanden, Tussenboersweg Nijeveen

(Sportaccommodaties , sd)
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3. Welke aanpassingen zijn er mogelijk om een openbare
sportaccommodatie zo veilig en toegankelijk mogelijk te maken voor
mindervaliden/mensen met een medische beperking?
Als je kijkt naar de mogelijkheden die er zijn om een openbaar gebouw (in dit geval
openbare binnensportaccommodaties) toegankelijk te maken voor mindervaliden zijn dit er
behoorlijk veel. Natuurlijk heeft niet elke maatregel hetzelfde effect, maar als je kijkt naar de
meer ingrijpende maatregelen, dan kom je ook al snel bij ingrijpende effecten. De
belangrijkste maatregelen hebben vooral te maken met de toegankelijkheid voor
mindervaliden. Hierbij moet je denken aan parkeerplaatsen, entree, Toiletten, lift of traplift
en een egale vloer. Voor de veiligheid moeten bijvoorbeeld de deuren die niet automatisch
open gaan met stickers beplakt worden. Dit voorkomt dat slechtzienden tegen de deur
aanlopen en zich verwonden. Verder moeten alle trappen voldoende leuningen hebben
zodat mensen die slecht ter been zijn, de mogelijkheid hebben om de trap op te komen.
Deze maatregelen zijn vooral bedoeld voor de toegankelijkheid en de veiligheid van
mindervaliden en niet voor het gebruiken van de sportaccommodaties. Hiervoor zijn nog
heel veel andere maatregelen die moeten worden genomen. Aan deze maatregelen ga ik
niet uitgebreid aandacht besteden, omdat ik van mening ben dat deze maatregelen
weinig zin hebben als de aanlooproute en ingang van het gebouw al niet toegankelijk zijn
voor mindervaliden.
Hieronder een lijst van aanpassingen/eisen waaraan de buiten en binnenkant van een
openbare binnensportaccommodatie moet voldoen. Al deze aanpassingen worden
genomen om de toegankelijkheid voor mindervaliden zo optimaal mogelijk te maken.
Buiten
1. Heeft het gebouw deuren van volledig glas die niet vanzelf open gaan waar slechtziende
tegenaan kunnen lopen? (maak bijv. gebruik van stickers).
2. Geen fietsen, reclameborden of andere objecten bij de entree?
3. Is de route naar de entree minimaal 90 cm breed?
4. Zijn de drempels bij de deuren niet hoger dan 2 centimeter (anders een stevige oprijplaat)
5. Heeft de ingang met een trap ook een schuine oprij helling voor een rolstoel?
6. Zit de deurklink niet te hoog voor iemand in een rolstoel of met een scootmobiel?
(niet hoger dan 120 cm)
7. Is de deurklink met één hand open te doen?
8.Heeft de accommodatie voldoende parkeermogelijkheden dichtbij of heeft deze
eventueel een invalide parkeerplek?
9. Heeft de accommodatie een vlakke weg zonder obstakels van parkeerplek naar ingang
voor mensen met krukken, een rolstoel, een rollator of een scootmobiel?
10. Is er een stalling aanwezig voor iemand met een scootmobiel?
Binnen
11. Zijn er aangepaste toiletten in het gebouw aanwezig?
12. Kan iemand in bijvoorbeeld een rolstoel bij de pinautomaat.
13. Is de tribune toegankelijk voor mindervaliden? Heeft de tribune eventueel een speciale
plek voor iemand in een rolstoel of scootmobiel.
14. Heeft het gebouw voldoende leuningen bij de trap(pen)?
15. Is er een tafel van minimaal 68 cm hoog waar iemand met een rolstoel aan kan zitten?
16. Zijn er laaghangende kapstokken? (niet hoger dan 120 cm)
17. Beschikt het gebouw indien er een trap aanwezig is over een lift of traplift?
18. Is de kleedkamer geschikt voor iemand in een rolstoel?
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19. Is de vluchtroute naar buiten aangepast aan mensen met een handicap/beperking?
(Tips voor toegankelijke gebouwen , sd)
Hierbij nog een volledige checklist die gebruikt kan worden om een sportaccommodatie te
beoordelen.

Checklist binnensport accommodatie
Accommodatie:
Adres:
Datum:
(buitenkant accommodatie)
Onderdelen

Waar moet het aan voldoen?

Gehandicapten
parkeerplek

Indien er een privaat parkeerterrein voor
bezoekers is of indien er meerdere
openbare parkeerplaatsen zijn die
gereserveerd zijn voor bezoekers van de
locatie, dient er minimaal één
gehandicaptenparkeerplaats te zijn die
voldoet aan de wettelijke criteria. (
Verkeersbord E06 of een ander bord met
een rolstoelsymbool of duidelijke tekst).
Indien er een hoogteverschil in de aanloop
route zit van meer dan 3 cm zoals een
drempel, stoeprand, opstapje of trap, dan
is er ook een hellingbaan, op- en afrit of lift
aanwezig om het hoogteverschil op de
route te overbruggen.
Verharde vloerafwerking, waar iemand met
een rolstoel, scootmobiel, rollator of krukken
makkelijk overheen kan voortbewegen.
Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90
cm. De minimum breedte is ten minste 80
cm bij een plaatselijke vernauwingen
(kolommen, schappen, kasten,
lantaarnpalen, bomen). Een tijdelijk
obstakel wordt niet gerekend tot een
vernauwing. Hierbij moet je denken aan
bijvoorbeeld een container, doos,
vrachtwagen of wegwerkzaamheden.
Doorgang vrij van laaghangende
obstakels, oftewel een vrije
doorgangshoogte van minimaal 200 cm.
De entree is duidelijk herkenbaar vanaf de
parkeerplekken of openbare weg
doormiddel van het huisnummer of de
naam van de accommodatie. Geschikte
kleurcombinaties die voldoende
contrastering hebben voor slechtziende
mensen. Hierbij moet je aan de volgende
kleuren combinaties denken. Wit-zwart,
geel-blauw, lichtgroen-donkerrood,

Aanloop route

Ondergrond
(aanlooproute)
Doorgang (Hoofdroute)

Doorgangshoogte

Aanzicht entree

Voldaan/niet
voldaan
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Bewegwijzering

Deuren (Indien de entree
geen geautomatiseerde
deuren heeft, maar de
deur handmatig open
gedaan moet worden)
Glazen wand of deur

Scootmobiel plaats

lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleuren zijn:
rood-groen en roodzwart.
Is er goede bewegwijzering naar
belangrijke voorzieningen (parkeren,
ingang, uitgang en informatie) bevat naast
tekst ook pictogrammen.
De deurklink bevindt zich tussen 90 – 120 cm
hoogte, gemeten vanaf de vloer. Tevens
mag de deur een openingsweerstand van
maximaal 4 kilogram hebben.
Iedere glazen wand of deur moet voorzien
zijn van contrasterende markering of
stickermarkering in eigen huisstijl. Deze
markering heeft tenminste een breedte van
40% van de glazen wand of deur.
Een ruimte van 90 x 150 cm bij de entree
om een scootmobiel te plaatsen. Binnen 5
meter van de entree is aanbevolen. Tevens
wordt een aansluitpunt voor laadstroom
aanbevolen.

Te behalen punten: 10

Behaalde
punten:

(binnenkant accommodatie)

Onderdelen

Waar moet het aan voldoen?

Ondergrond (looproute)

Verharde vloerafwerking, waar iemand
met een rolstoel, rollator of krukken
makkelijk overheen kan voortbewegen.
Tenminste 1 toilet die toegankelijk is voor
mindervaliden. (vrije draaicirkel, wastafel
max 70 cm hoog, handdroger op max 135
cm hoogte en Indien geen automatische
bewegingssensor, dan lichtschakelaar op
70 - 135cm hoogte)
Tenminste 1 plaats op de tribune is een
rolstoelplaats. Deze moet minimaal 70 cm
breed bij 120 cm lang zijn. Opstelrichting is
de zichtrichting naar de wedstrijd of
uitvoering toe. Deze plek is duidelijk
herkenbaar doormiddel van een bordje
met tekst en/of een rolstoelsymbool.
Is er goede bewegwijzering naar
belangrijke voorzieningen (toiletten,
uitgang, informatie, kleedkamers, tribune
en kantine) bevat naast tekst ook
pictogrammen.
Indien er significante hoogte verschillen zijn,
is het noodzakelijk dat er een traplift of een
lift aanwezig is.
De trap beschikt over minimaal één leuning
aan allebei de kanten.

Toiletten

Rolstoelplaatsen

Bewegwijzering

Indien verschillende
verdiepingen/etages
Trap

Voldaan/niet
voldaan
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Kleedruimte

Tafel (indien deze
aanwezig is)

Stoelen (indien deze
aanwezig zijn)

Betaalmogelijkheden

Informatie

Vluchtroute

De kleedkamer is geschikt voor
mindervaliden, zodra deze aan de
volgende eisen voldoet. (Vrije draaicirkel
van tenminste 120 cm, ten minste één
kledinghaakje op 70- 135 cm hoogte te
bereiken is, bedien hoogte licht schakelaar
70-135 cm, De zitmogelijkheid heeft twee
armleuningen en een zithoogte van 45-50
cm en er is een alarmkoord aanwezig waar
maximaal binnen twee minuten op
gereageerd wordt).
Er is minimaal 1 tafel in de kantine
aanwezig die 68 cm vrije onderrijbare
hoogte heeft (voor iemand in een rolstoel)
en maximaal 100 cm tafelbladhoogte
heeft (optimaal ca 75 cm).
Er is minimaal 1 stoel aanwezig die voldoet
aan de volgende eisen. Stoel met rug- en
armleuningen en een zithoogte van 45-50
cm.
Er is in de kantine minimaal 1 pinautomaat
aanwezig waar mensen in een rolstoel
gemakkelijk bij kunnen komen.
Indien er belangrijke informatie gedeeld
wordt, moet dit zowel via beeld als geluid
verspreid worden. Dit is noodzakelijk voor
dove/en of blinde mensen.
De vluchtroute is duidelijk en goed
zichtbaar aangegeven en bevat geen
hoogte verschillen meer dan 3 cm ( indien
dit toch het geval is, is er een hellingbaan,
op- en afrit of lift aanwezig om het
hoogteverschil op de route te
overbruggen.

Te behalen punten: 12

Behaalde
Punten:

(Richtlijn Toegankelijkheid NLKT2019, 2020)
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4. Bestaat er een keurmerk voor de toegankelijkheid van
mindervaliden/mensen met een medische beperking?
Uit research blijkt dat er inderdaad een keurmerk in Nederland bestaat voor de
toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Sinds januari 2017 bestaat dit keurmerk
voor de toegankelijkheid van gehandicapten en mindervalide. Met deze maatregel
moeten chronisch zieken en gehandicapten een gelijke behandeling krijgen. In Nederland
zijn dit er volgens de officiële site van het keurmerk ruim 2.5 miljoen. De publieke ruimtes
moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking en eventuele hindernissen
moeten definitief worden weggehaald.
Het keurmerk was een initiatief van ‘ongehinderd’, een organisatie die zich inzet voor
mensen met een beperking. Het keurmerk is mede tot stand gekomen door de
samenwerking met verschillende partijen waaronder KNGF geleidehonden.
Voordat een openbare ruimte het keurmerk toegekend krijgt komt er een keurmeester langs
die vaststelt of een openbare ruimte goed bereikbaar is voor mensen met een handicap. Zo
wordt er gekeken of er een invalidetoilet is, een rolstoel door de entree kan en of er indien
nodig een lift of traplift beschikbaar is. Bijna iedereen is bekend met de toegankelijkheid
voor rolstoelen, maar niet iedereen met een beperking zit in een rolstoel, zo heb je
bijvoorbeeld ook mensen die iets met hun gehoor of zicht hebben. Zo vertelt de Nooij. “Als je
slechtziend bent, zie je dus niet dat er bijvoorbeeld een glazen deur voor je staat. Dan
bestaat het gevaar dat je er doorheen loopt. “Daarom heeft men bij veel publieke ruimtes
stickers en tekst op glazen deuren aangebracht. Dit wordt gedaan zodat de deuren goed
zichtbaar zijn voor slechtzienden. Gerard de Nooij, een van de initiatiefnemers van het
keurmerk vertelt dat per 1 januari 2017 alle gebouwen met een publieke functie toegankelijk
moeten worden voor mensen met een beperking”
De initiatief nemers van het keurmerk hebben ervoor gekozen om het keurmerk op te delen
in 3 niveaus met verschillende criteria’s. Deze criteria zijn onder andere gebaseerd op NENISO 21542_2012, de integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018 en uitgebreid
ervaringsdeskundigenonderzoek. De verschillende niveaus zijn opgedeeld in Brons, Zilver,
Goud en Platina. Elk niveau heeft zijn eigen voorwaarden met hierin gestelde eisen die
nodig zijn om in aanmerking te komen voor dit keurmerk.

Brons
•
•
•

Basisniveau van toegankelijkheid.
Voor bestaande gebouwen, ook monumentale gebouwen.
Haalbaar met geen of kleine aanpassingen.

Zilver
•
•
•
•

Eerste stap naar integrale toegankelijkheid.
Sluit aan bij redelijkheid, geleidelijkheid en basale criteria (Besluit Toegankelijkheid
2017).
Voor bestaande gebouwen.
Vaak haalbaar binnen kleinschalig onderhoud.

Goud
•
•
•

Hoog kwaliteit- en ambitieniveau.
Voor koplopers in toegankelijkheid.
Haalbaar binnen grootschalig onderhoud.

12

Platina
•
•
•

Volledige en integrale toegankelijkheid.
Conform NEN-ISO 21542_2012 en ITs2018.
Nieuwbouw en grootscheepse renovaties.

Heeft u zelf interesse in het toetsen van uw locatie aan de hand van de criteria van het
Nederlandse Keurmerk voor Toegankelijkheid. Of heeft u interesse in het ontvangen van het
keurmerk? Dan is dat mogelijk op de volgende manier.
Je kunt je aanmelden via de website( https://keurmerktoegankelijkheid.nl/meld-je-aan/ ) of
email ( info@keurmerktoegankelijkheid.nl ). Als je dit hebt gedaan ontvang je vervolgens op
basis van het soort locatie, de grootte en de voorzieningen een persoonlijk aanbod voor
een keuring. Daarnaast kunt u een keuze maken in de gradatie waarop de locatie getoetst
gaat worden(Brons, Zilver, Goud, Platina). Een locatie wordt minimaal op Brons en Zilver
getoetst. Uw locatie wordt gekeurd door een keurmeester van Ongehinderd. Na de keuring
worden de resultaten verwerkt in een overzichtelijk rapportage. Vervolgens ontvangt u een
pasklare adviesrapportage met de bevindingen, de conclusie en praktische
verbeteradviezen. Indien het resultaat van de keuring positief is, ontvangt u het Nederlandse
keurmerk voor Toegankelijkheid. Naast een officieel certificaat ontvangt u ook een sticker
om het keurmerk op uw locatie zichtbaar te maken. Tenslotte wordt u in de app en op de
website van Ongehinderd gepresenteerd om zo goed mogelijk vindbaar te zijn voor de
gehele doelgroep. (Nederlands keurmerk voor toegankelijkheid , 2019)
Zoals ik hierboven al in het kort verteld heb bestaat er ook een app. Deze app heeft als
naam “Ongehinderd” en werkt samen met het keurmerk voor toegankelijkheid. Zodra er
een keuring heeft plaats gevonden wordt de locatie zichtbaar gemaakt op de gratis
Ongehinderd app en website. De app heeft als functie ervoor zorgen dat mensen met een
beperking precies weten in welke gebouwen of op welke locaties ze wel makkelijk kunnen
komen en welke niet. Tevens weten de gebruikers hierdoor precies wat ze kunnen
verwachten en komen dus niet voor verassingen te staan. De app heeft al meer dan 60.000
gebruikers en dit aantal groeit nog dagelijks. (Ongehinderd, sd)
Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment 88 gemeentes zijn aangesloten bij de website en
app van Ongehinderd en er zijn 7 gemeentes die binnenkort zichtbaar zullen zijn op de
website en de app van Ongehinderd. Tijdens het onderzoek, kwam ik er achter dat de
gemeente Meppel zelf niet is aangesloten bij Ongehinderd. Dit betekent dat de meeste
openbare gebouwen, winkels en restaurants niet worden weergegeven op zowel de
website als de app. Persoonlijk vind ik dit erg jammer omdat het een gemiste kans is voor
zowel de gemeente als voor de eigenaren van een winkel of restaurant.
Ondanks het feit dat gemeente Meppel niet is aangesloten bij Ongehinderd, is het wel
mogelijk voor een mindervalide om door het invullen van 10 korte vragen een openbaar
gebouw, winkel of restaurant te beoordelen. Door deze mogelijkheid probeert Ongehinderd
relevante informatie te verzamelen en op de site tentoon te stellen. Zo staan er op dit
moment 6 verschillende accommodaties op de website beschreven die een keer
beoordeeld zijn. Zo is bijvoorbeeld BENU apotheek Oosterboer beoordeelt met de maximale
5 sterren en ZIZO Meppel met maar 2 sterren. Het commentaar bij deze beoordeling was:
steile hellingbanen en geen rolstoeltoilet.
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Het Mulier instituut en Fonds Gehandicaptensport
Het Mulier instituut en fonds gehandicaptensport zijn een samenwerking aangegaan om
mensen met een handicap over de toegankelijkheid van sportaccommodaties te
informeren.
Dit deed het Mulier instituut door twee jaar geleden de app Sportdrempelvrij te ontwikkelen.
Op de site van uniek sporten kunnen mensen met een beperking in Nederland de
toegankelijkheid van hun sportaccommodatie beoordelen. De app en site zijn gekoppeld
aan het Databestand Sportaccommodaties van het Mulier instituut, waarin de gegevens
van 22.000 sportaccommodaties zijn opgenomen. De beoordelingsfunctie van
Sportdrempelvrij is vanaf september 2017 onderdeel van Uniek sporten.
Op de app en website van Uniek Sporten kunnen mensen met een handicap terecht voor
ondersteuning bij het vinden en uitoefenen van hun sport. Uniek Sporten, een initiatief van
Fonds Gehandicaptensport, werkt samen met sportconsulenten van gemeenten, WMOlokketen en sportservices door heel Nederland. Op deze manier worden mensen met een
handicap zowel online als offline geholpen bij het vinden van hun sport ondersteuning.
Binnen de samenwerking blijkt het Mulier instituut verantwoordelijk voor de landelijke
monitoring van de toegankelijkheid van sportaccommodaties. Hugo van der Poel, Mulier
instituut: ‘Met de overgang naar Uniek Sporten/FGS voorzien we dat de app wordt opgepikt
door de doelgroep en intensief gaat worden gebruikt, zodat we meer inzicht krijgen in de
toegankelijkheid van de sportaccommodaties in Nederland’.
Fonds Gehandicaptensport wil meer inzicht verkrijgen in de toegankelijkheid van
sportaccommodaties om zo mede een aanjaagfunctie te kunnen vervullen. ‘Wij zijn trots
dat we Sportdrempelvrij kunnen integreren in de community Uniek Sporten. De
samenwerking met het Mulier Instituut stelt ons in staat om bij te dragen aan het informeren
van zowel lokale als landelijke overheid en sportorganisaties over de toegankelijkheid van
sportaccommodaties in Nederland. Doordat de beoordelingen door mensen met een
handicap worden ingegeven, verwachten we een realistisch beeld te kunnen gaan
schetsen van de toegankelijkheid tot sport voor deze doelgroep en geven we de bezoeker
van Uniek Sporten direct toegang tot deze belangrijke informatie’ aldus Nike Boor, directeur
van Fonds Gehandicaptensport. (TOEGANKELIJKHEID VAN NEDERLANDSE
SPORTACCOMMODATIES GEBORGD OP GEHANDICAPTENSPORTPLATFORM UNIEK SPORTEN,
sd)
Als je kijkt op de site van Uniek Sporten, onder het kopje accommodatie beoordelen krijg je
een zoekfunctie in beeld. Hierin kun je aangeven op welke woonplaats of postcode je wilt
zoeken. Toen ik Meppel intypte kwamen er tot mijn verbazing erg veel sportaccommodaties
tevoorschijn. Helaas was het wel zo dat de meeste sportaccommodaties nog niet waren
beoordeeld waardoor je alsnog niet weet of deze accommodatie geschikt is voor
mindervaliden.

De verschillen en overeenkomsten tussen beide apps
Het verschil in de app van Sportdrempelvrij en Ongehinderd zit hem vooral in het feit dat
Sportdrempelvrij alleen gefocust is op het beoordelen van sport gerelateerde
accommodaties en Ongehinderd op alle soorten accommodaties, zoals Winkels, restaurant
en openbare gebouwen. De bedoeling van allebei de apps is om helderheid en
duidelijkheid te geven over de toegankelijkheid van verschillende locaties en
accommodaties voor mensen met een handicap. Helaas pakken deze leuke en goede
initiatieven op dit moment nog niet heel goed uit in de gemeente Meppel. Dit komt bij de
Ongehinderd app door het feit dat de gemeente Meppel niet is aangesloten bij deze app,
waardoor de accommodaties niet zichtbaar zijn. Bij de app van Sportdrempelvrij komt dit
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doordat bijna alle sportaccommodaties die in de app en op de website worden
weergegeven geen of nauwelijks beoordelingen hebben ontvangen. Hierdoor kun je niet
zien of deze accommodaties goed toegankelijk zijn voor mensen met een
handicap/beperking.
Allebei de apps zijn dus hele goede initiatieven maar werken helaas op dit moment nog niet
goed in de gemeente Meppel. Dit komt waarschijnlijk mede doordat veel mensen het
bestaan van deze apps nog niet kennen. Om de apps te laten werken in deze gemeente is
het noodzakelijk om de apps goed te promoten en zo bekendheid te geven onder de
inwoners.
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5. Hoe kan de gemeente Meppel zich aansluiten bij Ongehinderd, en
waarom is dit belangrijk?
Zoals ik al eerder vermeld heb, heeft de gemeente Meppel zich tot op heden niet
aangesloten bij organisatie Ongehinderd. Dit is naar mijn mening een gemiste kans om de
gemeente extra toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor mindervaliden. Tevens is het
voor zowel de gemeente, als voor eigenaren van een restaurant of winkel erg belangrijk om
te weten of hun pand voldoende toegankelijk is voor mindervaliden. Zodra de gemeente
zich heeft aangesloten bij Ongehinderd (doormiddel van het afsluiten van een
abonnement), worden gebouwen door een getrainde keurmeester getoetst aan de hand
van de criteria van het Nederlands keurmerk voor Toegankelijkheid. Tevens krijgt de
gemeente een overzichtelijke pagina in zowel de app als op de website. Hiermee wordt er
een duidelijk beeld gecreëerd van welke voorzieningen de verschillende locaties bieden
voor mensen met een beperking. De nadruk ligt hierbij vooral op de positieve aspecten van
de locaties. Voor bezoekers met een beperking is het immers belangrijker om te weten wat
wel mogelijk is, in plaats van wat niet. Daarnaast wordt de gemeente aan alle gebruikers
van de app en website gepresenteerd in de lijst van ‘Ongehinderde gemeenten’.
Hieronder vindt u de voordelen/mogelijkheden m.b.t. het aansluiten bij organisatie
Ongehinderd.
Sluit ook met uw gemeente aan bij Ongehinderd en voldoe aan de maatschappelijke taak
en wettelijke verplichting om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking.
Ongehinderd biedt hiervoor een pasklare dienstverlening aan. Gebouwen worden door een
getrainde keurmeester getoetst aan de hand van de criteria van het Nederlands Keurmerk
voor Toegankelijkheid. De locaties die door de criteria zijn gekomen, mogen het keurmerk in
ontvangst nemen. Mocht het gebouw niet door de keuring komen, dan worden praktische
verbeteradviezen in een pasklare adviesrapportage opgeleverd. Tevens worden de
gemeente en de getoetste locaties prominent in beeld gebracht in de landelijke app en op
de website van Ongehinderd. Hiermee krijgen zowel de gemeente als de eigenaren van
winkels en restaurant een goed beeld van de toegankelijkheid beoordeelt door bezoekers.
Tevens is het voor bezoekers met een beperking erg belangrijk om te weten wat ze te
wachten staat. Dit haalt een stukje onzekerheid weg.
Voordat de gemeente Meppel zich aansluit bij Ongehinderd is het van belang om precies
te weten welke dienstverlening Ongehinderd bied. Ongehinderd biedt een complete
dienstverlening aan die bestaat uit een basisaansluiting met optionele uitbreiding. Er is keuze
uit verschillende pakketten, gebaseerd op het aantal inwoners binnen de gemeente. Voor
meer informatie over de keuze voor een geschikt pakket kunt u contact opnemen met
gemeente@ongehinderd.nl.

Het basisabonnement biedt u als gemeente het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toets door een getraind keuringsteam
Pasklare adviesrapportages
Overzichtelijke gemeentepagina in de app en op de website
Weergave van iedere getoetste locatie in app en website
Stickerembleem ‘Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid’ voor de locaties die voldoen
Publieke bekendmaking met lanceringsevent in uw gemeente
Inwoners en bezoekers van de gemeente delen gemakkelijk ervaringen in de app
Jaarlijkse check-up van de locaties door de back-office van Ongehinderd
Herkeuring na twee jaar

Uitbreiding kostenraming
Met de adviesrapportages van Ongehinderd weet u precies welke aanpassingen u kunt
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treffen om de toegankelijkheid van de locaties te optimaliseren. Wilt u daarnaast weten
hoeveel het kost om deze aanpassing te realiseren? Dit kan door de optie kostenraming
aan uw adviesrapportages toe te voegen.

De kostenraming:
•
•
•

Is een uitbreiding op uw adviesrapportages
Geeft u zicht op de budgetten die nodig zijn voor het uitvoeren van de verstrekte adviezen
Helpt u om prioriteiten te stellen en een plan van aanpak op te stellen voor het uitvoeren van
aanpassingen.

(Kant en klaar abonnement voor gemeenten, sd)
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6. Zijn openbare sportaccommodaties in de gemeente Meppel voldoende
toegankelijk voor mindervaliden/mensen met een medische beperking?

Beoordeling openbare sportaccommodaties (buitenkant)
Omdat het wegens de corona maatregelen op dit moment niet mogelijk is om de
sportaccommodaties van binnenuit te bekijken heb ik er voor gekozen om de buitenkant
van de openbare binnensportaccommodaties te gaan bekijken en deze vervolgens
doormiddel van een zelfgemaakte checklist te beoordelen. Ik heb de buitenkant
beoordeelt op de toegankelijkheid voor mindervaliden. Hierbij moet je denken aan
bijvoorbeeld parkeergelegenheden, aanlooproute (zijn er hoogte verschillen?), entree
(deuren en drempel).
Hieronder vindt u een beoordeling en een ingevulde checklist van de buitenkant van deze
sportaccommodaties.
Accommodatie: Sport- en wijkcentrum koedijkslanden (3 zaaldelen)
Adres: Zuiderlaan 197 G , 7944 EE Meppel
Deze sportaccommodatie is gelegen in Meppel en heeft drie zaaldelen. Ik ben hier een
aantal weken geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze
accommodatie toegankelijk is voor mindervaliden. Deze accommodatie heeft één officiële
hoofdingang en aan de zijkant nog een ingang die vooral als nooduitgang dient. De
hoofdingang van het Palet is een automatische schuifdeur, waardoor deze dus automatisch
open zal gaan. De drempel van de deur is heel minimaal, en zal niet hoger zijn dan 1 cm.
Deze zal dus geen moeilijkheden vormen voor bijvoorbeeld een rolstoel. Als je kijkt naar de
parkeermogelijkheden, dan kun je zien dat er erg veel parkeergelegenheid is en dat er
tevens parkeerplekken zijn voor mindervaliden. Het is dus mogelijk om heel dichtbij de
ingang te parkeren. De aanlooproute vanaf deze mindervalide parkeerplek naar de ingang
van het palet is ongeveer 10 meter en is erg goed te doen met een rolstoel, rollator of
scootmobiel doordat er geen belemmerende hoogteverschillen aanwezig zijn. Tevens is de
ondergrond verhard en egaal. Het enige nadeel van deze ingang is dat je eerst door een
relatief smalle gang van de school moet, voordat je uiteindelijk bij de gymzalen kunt komen.
Deze gang is lastig voor iemand in een rolstoel of met een scootmobiel. Al met al is de
buitenkant van deze accommodatie goed toegankelijk voor mindervaliden. Dit komt vooral
door de parkeer mogelijkheid, de aanlooproute en de geautomatiseerde schuifdeur.
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Accommodatie: Gymzaal Pr. Marijkestraat
Adres: Pr. Marijkestraat 1, 7941 ET Meppel
Deze accommodatie staat in Meppel en heeft één zaaldeel. Ik ben hier een aantal weken
geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze accommodatie toegankelijk
is voor mindervaliden. Zoals je op de eerste foto kunt zien heeft deze accommodatie één
hoofdingang die bestaat uit twee deuren. De deuren zijn niet geautomatiseerd, wat
betekent dat ze zelf open gedaan moeten worden. De drempel van de deur is minimaal,
naar mijn schatting is deze niet hoger dan de geaccepteerde 3 cm. Dit wil zeggen dat er
geen moeilijkheden zullen ontstaan voor mensen in een rolstoel of rollator. De deurklink zit op
een goede hoogte, namelijk tussen de aanvaardbare 90 en 120 cm. Als je kijkt naar de
parkeergelegenheid dan blijkt dat er genoeg parkeergelegenheid is, maar er zijn geen
speciale parkeer voorzieningen voor mindervaliden. Deze parkeerplekken staan echter wel
tientallen meters verderop bij Ogterop. De aanlooproute vanaf de parkeerplek naar de
ingang is ongeveer 20 tot 30 meter en is redelijk toegankelijk voor mindervaliden. Dit komt
mede doordat de tegels hier en daar iets omhoog steken of juist een kuil vormen. Al met al
zijn er nog wel een aantal mogelijkheden tot verbetering.

Accommodatie: Sportzaal De Aanloop (2 zaaldelen)
Adres: Woldkade 7A, 7942 AH Meppel.
Deze sportaccommodatie staat in Meppel en heeft twee gymzaaldelen. Ik ben hier een
aantal weken geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze
accommodatie toegankelijk is voor mindervaliden. Zoals je op de foto’s kunt zien heeft deze
accommodatie 2 ingangen. Aan beide kanten van het complex één, die leidt naar de
gymzaal. Allebei de deuren zijn niet geautomatiseerd, wat betekent dat ze zelf open
gedaan moeten worden. De drempel van de deur is minimaal, en zal naar mijn mening
geen belemmering zijn voor mensen in een rolstoel, of rollator omdat deze niet hoger is dan
3 cm. Verder kun je op de foto zien dat er zich voor de deuren nog een rooster bevindt.
Omdat de gaten van deze roosters minimaal zijn zal dit geen belemmering vormen voor
mensen met bijvoorbeeld krukken. Allebei de deurklinken zitten op een goede hoogte voor
mensen in een rolstoel, namelijk tussen de 90 en de 120 cm. Als je kijkt naar de
parkeergelegenheden dan kun je op de foto zien dat er wel een speciale parkeerplek voor
mindervaliden aanwezig is. De aanlooproute vanaf deze parkeerplek tot aan de ingang(en)
is ongeveer 30 meter en bestaat voornamelijk uit stoeptegels/klinkers. Het is niet ideaal om
vanaf de speciale parkeerplek de stoep op te komen, omdat je eerst een klein stukje over
de weg moet lopen om zonder drempel de stoep op te kunnen komen. Dit kan naar mijn
mening in sommige gevallen gevaarlijk zijn. Vanaf de stoep is de aanlooproute wel egaal en
prima te doen voor bijvoorbeeld een rolstoel. Wel is het zo dat de linker ingang een stuk
minder geschikt is voor mensen met een vervoersmiddel dan de rechter ingang. Dit komt
doordat de linker aanlooproute naar de ingang een stuk smaller is dan de rechter. Dit is ook

19

duidelijk te zien op de afbeeldingen. Dit zal geen belemmering vormen voor de doorgang,
maar het is wel een stuk lastiger om je rolstoel te keren. In het geval van een scootmobiel is
het niet mogelijk.
Al met al gekeken naar de buitenkant, is deze accommodatie nog niet optimaal voor
mindervaliden.

Accommodatie: Gymzaal Oosterboer
Adres: K.P. Laan 22a, 7943 CV Meppel
Deze sportaccommodatie staat in Meppel en is gelegen naast een basisschool. De
accommodatie heeft één gymzaal die duidelijk verouderd is. Ik ben hier een aantal weken
geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze accommodatie toegankelijk
is voor mindervaliden. Zoals je kunt zien op de foto’s heeft deze accommodatie één
hoofdingang die bestaat uit twee deuren. De deuren zijn niet geautomatiseerd, wat
betekent dat ze zelf open gedaan moeten worden. De drempel van de deur is minimaal,
naar mijn schatting is deze ongeveer 2 cm hoog. Dit wil zeggen dat er geen moeilijkheden
zullen ontstaan voor mensen met een rolstoel of rollator. De deurklink zit op een goede
hoogte, namelijk tussen de 90 en de 120 cm. Als je kijkt naar de parkeergelegenheden, dan
kun je zien dat er geen speciale parkeerplekken zijn voor invaliden. Er zijn aan allebei de
kanten van het schoolplein wel parkeergelegenheden, maar deze zijn niet specifiek bedoelt
voor deze accommodatie. De aanlooproute vanaf de parkeerplekken aan de achterkant
van de accommodatie is ongeveer 50 meter en goed toegankelijk voor iemand met een
rolstoel, rollator, scootmobiel en krukken. De ondergrond is betegeld en over het algemeen
vlak. Alleen bij de opgang van het schoolplein zit een kleine helling, maar deze helling zorgt
niet voor moeilijkheden. Al met al is deze accommodatie gelet op de buitenkant redelijk
toegankelijk voor mindervaliden. Maar er zijn nog wel een aantal verbeterpunten.
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Accommodatie: Sportzaal Het Erf (2 zaaldelen)
Adres: Atalanta 1, 7943 TA Meppel
Deze sportaccommodatie staat in Meppel, is gelegen in de Oosteboer en heeft twee
zaaldelen. De accommodatie heeft meerder sport gerelateerde faciliteiten. Ik ben hier een
aantal weken geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze
accommodatie toegankelijk is voor mindervaliden. Zoals je op de foto kunt zien bestaat de
entree uit een schuifdeur die automatisch open gaat. Het is dus niet nodig om de deur zelf
open te doen. Dit is voor mensen in een rolstoel of rollator erg fijn. De drempel bij de ingang
is minimaal, ongeveer 1 cm. Dit geeft dus geen belemmering. De aanlooproute vanaf de
parkeerplaatsen is vlak en ruim aangelegd. Er zijn geen of nauwelijks drempels of
hoogteverschillen. De aanlooproute is dus perfect voor mensen in een rolstoel of
scootmobiel. Eventueel zou het hier ook mogelijk zijn om iemand dichterbij af te zetten. Al
met al is deze accommodatie vanaf de buitenkant goed toegankelijk voor mindervalide
mensen.

Accommodatie: Sporthal De Eendracht (2 zaaldelen)
Adres: Nieuweweg 5, 7948 AA Nijeveen
De Eendracht is een sportaccommodatie in Nijeveen die bestaat uit twee zaaldelen. Ik ben
hier een aantal weken geleden langs geweest om te kijken of de buitenkant van deze
accommodatie toegankelijk is voor mindervaliden. Zoals je op de foto’s kunt zien heeft deze
sportaccommodatie één hoofdingang die bestaat uit twee deuren. De deuren zijn niet
geautomatiseerd, wat betekent dat ze zelf opengedaan moeten worden. Voor de deuren
ligt een rooster. Dit rooster is zodanig dat het geen negatieve gevolgen zou moeten hebben
voor iemand in bijvoorbeeld een rolstoel of met krukken. De drempel van de deur is
ongeveer 2 cm hoog waardoor deze geen belemmering zal zijn voor mensen met een
rolstoel of rollator. Als je kijkt naar de parkeerplekken dan zie je dat er twee invalide
parkeerplaatsen zijn. Deze zijn goed aangegeven met een E06 bord. De looproute van de
invalide parkeerplekken naar de entree is ongeveer 25 meter en bestaat over het algemeen
uit een vlakke stoep. Zoals je kunt zien op foto nummer 3 is de stoep niet heel erg breed,
ongeveer 1 meter doordat er aan de weg kant paaltjes staan. De minimale breedte is 90
cm, dus deze stoep is wel goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel of met een
scootmobiel. Al met al is deze accommodatie vanaf de buitenkant goed toegankelijk voor
mindervalide mensen.
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Accommodatie: Gymzaal Ezinge
Adres: Ezingerweg 58, 7943 AZ Meppel
In eerste instantie was ik van plan om ook deze accommodatie vanaf de buitenkant te
gaan beoordelen. Maar omdat de gymzaal binnen in het complex zit, was het voor mij niet
mogelijk deze van buitenaf te beoordelen.
Hierbij de ingevulde checklist van de buitenkant van bovenstaande sportaccommodaties.

Checklist Binnensport
Accommodaties ingevuld.docx
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7. Conclusie
Als ik terugkijk ben ik over het algemeen tevreden over de sportaccommodaties die ik heb
bekeken en getest op de toegankelijkheid voor mindervaliden (buitenkant). Het viel mij
vooral op dat bijna alle accommodaties een aanlooproute hebben, die goed te doen is
voor iemand die slecht ter been is of bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Wat ik wel opmerkelijk
vond, was dat er van de 6 accommodaties die ik bekeken heb er maar 3 zijn die minimaal
één invalide parkeerplek hebben. Persoonlijk vind ik het bijzonder dat deze
invalide/gehandicapten parkeerplekken niet bij alle openbare gebouwen verplicht zijn. Er
zijn immers altijd al parkeerplekken. Dan is het naar mijn mening niet moeilijk om er bij een of
meer een officieel EO6 bord te plaatsen. Verder viel het mij op dat 3 van de 6
accommodaties er vanaf de buitenkant er behoorlijk verouderd uitzagen. Tegenwoordig
gaan veel deuren van openbare gebouwen automatisch open en hoeft er dus geen
moeite gedaan worden om ze open te krijgen. Maar bij deze drie was dit niet het geval.
Deze deuren moesten nog zelf open gedaan worden. U zult begrijpen dat dit voor iemand
in een rolstoel behoorlijk lastig kan zijn. Natuurlijk begrijp ik dat de gemeente niet heel veel
geld kan/gaat investeren in een oud gebouw dat misschien over een aantal jaren moet
worden vervangen. Maar ik vind wel dat de gemeente op het gebied van toegankelijkheid
op een aantal vlakken nog tekort schiet en hier in de toekomst aan moet werken.

8. Advies
Mijn volgende advies is gebaseerd op datgeen wat ik heb waargenomen tijdens de
observatie van de verschillende accommodaties. In dit advies zal ik mijn mening geven over
de accommodaties en hier een passend advies voor geven. Dit advies is puur gebaseerd
op mijn bevindingen en mijn gedachtegang. Het kan dus zijn dat u hier anders over denkt.
Wat ik als gevolg van mijn bevindingen als advies wil mee geven is het volgende. Allereerst
zou ik het een vereiste vinden dat elke accommodatie minimaal één
gehandicapten/invalide parkeerplaats heeft. Dit kan gedaan worden door het bord EO6 bij
één of meerdere bestaande parkeerplekken te plaatsen. Verder zou ik als advies mee willen
geven om alle entree deuren die niet vanzelf open gaan zo te maken dat het voor iemand
in een rolstoel net zo makkelijk is om deze deur te openen als voor iemand te voet. Dit kan
bijvoorbeeld gedaan worden door de deurklink extra laag te hangen (ongeveer tussen de
90 en de 100 cm). Verder is het noodzakelijk om een deur te hebben met een maximale
openingsweerstand van 4 kg. Anders is het voor iemand in een rolstoel of iemand die een
aandoening heeft met zijn/haar armen niet mogelijk om de deur zelfstandig te openen. Als
laatste advies zou ik graag mee willen geven dat het handig zou zijn als elke
accommodatie beschikt over een overdekte plek waar een scootmobiel, rolstoel of een
rollator veilig en droog gestald kan worden. Deze voorziening ben ik namelijk bij geen enkele
accommodatie tegen gekomen. Toch kan het voor iemand in een scootmobiel een
afweging zijn om wel of niet naar deze accommodatie toe komen. Want waar moet deze
scootmobiel anders veilig neergezet worden?
Over het algemeen zijn de accommodaties die ik bekeken heb vanaf de buitenkant wel
toegankelijk voor mindervaliden. Maar het kan en moet op sommige punten nog beter.
Alleen dan kan er voldaan worden aan alle gestelde eisen die het keurmerk voor de
toegankelijkheid stelt. Kortom wil de gemeente Meppel dit keurmerk voor alle openbare
binnensport accommodaties in bezit krijgen, dan moet er nog wel wat gebeuren.
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