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Toegangkelijkheid stadhuis voor mindervaliden.

Onderwerp

Inleiding.
21 november 2016 is de motie aangenomen met betrekking tot het VN-verdrag voor
mensen met een handicap. In deze motie wordt het college opgeroepen om:
1. De raad ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen een voorstel voor te leggen
hoe de raadzaal kan worden aangepast voor mindervaliden, zodat zij als
raadslid en inspreker op dezelfde wijze als validen hun rol kunnen nemen.
2. Op korte termijn zo adequaat mogelijke oplossingen te zoeken, om de periode
tot de aanpassingen zijn gerealiseerd te overbruggen.
13 februari 2018 hebben wij u geïnformeerd dat het pakket van technische
maatregelen, vanwege de bouwkundige complexiteit, in twee fases gerealiseerd moet
worden. De werkzaamheden uit de eerste fase zijn spoedig afgerond. Fase1 is
gefinancierd uit de reserve onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden.
Het is budget voor realisering van de tweede fase is opgenomen in de Berap.
Onderhavige memo licht de werkzaamheden uit deze fase nader toe.
Werkzaamheden.
Fase 2 voorziet in constructieve wijzigingen in het gebouw, met als doelstelling zoveel
1
mogelijk aan te sluiten bij de gestelde criteria van agenda 22 . De volgende
werkzaamheden worden uitgeoverd.

Buiten

Toegang hoofdentree

Balie receptie
Lift
Bediening liften

1

- Langer talud met gelijkmatige bestrating.
- Leuning bij hellingbaan.
- Contrasterende markering op traptreden.
- Knop op paal plaatsen voor deingang of voordeurbel.
- Glazen deur voorzien van contraterende markering
bezoekers in een scootmobiel of rolstoel deze
zelfstandig kunnen bedienen.
- Verlagen van (een deel van) de balie.
- Plaatsen zitje in de noord-lift en zuid-lift.
- Bij geen vervanging verbouwing liften wel aanpassen
bedieningsknoppen in midden van de noord- en zuidlift op op gewenste hoogte + oproeppaneel uitvoeren
met reliëf.

Agenda 22 is gebaseerd op de 22 standaardregels van de VN. O.a. zelfstandig functioneren is hierin een
belangrijke regel.
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Toiletten 2e verdieping
Miva toiletten begane grond
Toegang TAK-zaal
Bediening van deuren

e

- Miva toiletten op de 2 verdieping realiseren door
schoonmaakruimte noord te verbouwen.
- Aanpassen vrije transferrruimte
- Aanleggen traplift.
- Verplaatsen van paslezers en knoppen.
- Branddeuren voorzien van automatische
deurdrangers.
- Extra knoppen om de elektrische deuren vrij te geven.
- Bestaande deurknoppen / klinken verdarruimten
fractie begane grond noord vervangen.
- Glazen deuren voorzien van contrasterende
markering

Bovenstaande werkzaamheden worden aangevuld met aanpassen van het
spreekgestoelte en camerasysteeem
Financiën
De kosten voor deze werkzaamheden zijn begroot op € 376.000.
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