Een toegankelijk evenement in Lelystad
Lelystad, 23 november 2015.
Voorwaarden en wensen betreffende de bereikbaarheid, toegankelijkheid,
bruikbaarheid en veiligheid van evenementen voor mensen met een
lichamelijke beperking.
Voorwaarden inzake bereikbaarheid van de locatie
o de locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer door
( aangepaste ) bussen en een ( aangepaste ) bushalte binnen
200 m vanaf de ingang;
o er zijn voldoende invalidenparkeerplaatsen binnen 50 m vanaf de
ingang.
Voorwaarden inzake toegang van het evenement
De toegangsroute en de entree zijn geschikt voor rolstoelgebruikers:
 de ondergrond is verhard en droog;
 overgangen en kruisingen zijn gelijkvloers;
 geen drempels hoger dan 2 cm;
 breedte van de paden is tenminste 1,50 m;
 stijging bij hellingen is maximaal 8 %;
 de bewegwijzering is duidelijk en goed leesbaar;
 geleide- en hulphonden zijn toegestaan.
Voorwaarden inzake de evenementlocatie
o de bewegwijzering op locatie is duidelijk en goed leesbaar vanuit
een rolstoel; ook als het druk is;
o de ondergrond is voldoende hard en begaanbaar voor
rolstoelgebruikers, tenminste op de belangrijke routes naar de
entree, de kassa, de bar, het podium, het sanitair en de uitgang;
o eventueel verhoogde vloeren van zalen en tenten zijn voorzien van
oprijplaten voorzien van antislip en met maximale stijging van 8 %;
o stroomkabels die op de grond liggen zijn voorzien van overrijplaten
resp. - matten met maximale stijging van 8 %;
o de weerstand van de dranger op een buitendeur bedraagt max. 30 N
van een binnendeur max. 10 N.
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Voorwaarden inzake de evenementvoorzieningen
o kassa, pin- en geldautomaten zijn voor rolstoelgebruikers goed
bereikbaar en bruikbaar, hoogte tussen 90 en 120 cm;
o de bar (indien aanwezig) heeft een lager gedeelte, de hoogte is
maximaal 100 cm;
o de garderobe (indien aanwezig) is voor rolstoelgebruikers goed
bereikbaar en bruikbaar, ophanghaken tussen 90 en 135 cm;
o afmetingen van de lift (indien aanwezig) zijn minstens 110 x 160 cm;
de liftvloer is gelijkvloers of de lift is voorzien van oprijplaten
o als er door publiek te gebruiken toiletvoorzieningen zijn, dient er ook
een integraal rolstoel toegankelijk toilet aanwezig te zijn;
o als er door publiek te gebruiken douches zijn, dient er ook een
rolstoeltoegankelijke douche aanwezig te zijn;
o er zijn minstens twee uitleenrolstoelen beschikbaar.
Voorwaarden inzake uitgankelijkheid (veiligheid)
o vluchtwegen en opritten vrijhouden van obstakels
o er is assistentie aanwezig voor mensen met een beperking;
o de vluchtwegen zijn goed bereikbaar en berijdbaar voor
rolstoelgebruikers:
 de ondergrond is verhard en droog;
 overgangen en kruisingen zijn gelijkvloers;
 geen drempels hoger dan 2 cm;
 breedte van de paden is tenminste 1,50 m;
 stijging bij hellingen is maximaal 8 %;
 de bewegwijzering is duidelijk en goed leesbaar.
Wensen inzake de evenementvoorzieningen
o oplaadpunten voor elektrische rolstoel en scootmobiel
o speciale rolstoelopstelplaatsen of een rolstoelpodium
o ringleiding voor mensen met een gehoorapparaat
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