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Aan: College B&W en leden Gemeenteraad Bloemendaal 

Betreft: Advies Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid Gemeentehuis 

Bloemendaal,  

Datum: 22 mei 2017 

 

Geacht College B&W en leden van de Gemeenteraad van Bloemendaal, 

 

Volgens informatie van het College B&W aan de Wmo-raad Bloemendaal, datum 3 juni 

2013, “is de kaderstelling voor de toegankelijkheid van het nieuwe gemeentehuis vastgelegd 

in het in december 2010 vastgestelde Programma van Eisen (PvE). In dit PvE zijn in 

paragraaf 7.03, Toegankelijkheid minder validen, de volgende eisen opgenomen. 

Het hele gebouw moet voor minder validen en rolstoelgebruikers zelfstandig goed 

toegankelijk zijn, volgens de eisen in het Handboek voor Toegankelijkheid 6e druk 

(voorheen Geboden Toegang) en het kwaliteitskeurmerk lTS (Internationaal 

Toegankelijkheid Symbool).” 

 

De Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal heeft, mede op verzoek van de Wmo-raad 

Sociaal Domein, het Gemeentehuis van Bloemendaal beoordeeld op Bereikbaarheid, 

Toegankelijkheid en Bruikbaarheid voor mensen met een handicap. 

 

Voornoemde Toegankelijkheidsonderzoek werd op twee momenten uitgevoerd. Te weten op 

- Datum 14 februari 2017 voorafgaand aan de verbouwing van de Raadzaal en van het 

Podium in het Gemeentehuis Bloemendaal.  

De rapportage van deze toegankelijkheidsschouw werd, in verband met de tijdsdruk voor de 

geplande verbouwing, als voorlopig advies voorgelegd aan de afdeling Facilitaire Zaken van 

de Gemeente Bloemendaal. 

én 

- Datum 20 april 2017 na oplevering van de verbouwing van de Raadzaal en van het Podium 

in het Gemeentehuis Bloemendaal. 

 

De Projectgroep Toegankelijkheid verzoekt u om met grote voortvarendheid de adviezen van 

de Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal zoals genoemd in de rapportage van  

14 februari 2017, Zie pagina’s 2 en 3,  

en de rapportage van 20 april 2017, Zie pagina’s 4 tot en met 11,  

over te nemen om de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van het 

Gemeentehuis Bloemendaal sterk te verbeteren. 

 

Uw reactie stellen wij zeer op prijs. 

 

Hartelijke groet, 

 

Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal. 

Marlouk Alders,  Petra Storm,  

Cees Dedel, JanWillemHollink, Fons Hoenderdos, Cees Sieswerda. 

 

Kopie: Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal, mw. Marijke Bergh en mw. Ellen Severijnse 
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RAPPORTAGE 14 FEBRUARI 2017 INZAKE BEREIKBAARHEID, 

TOEGANKELIJHEID EN BRUIKBAARHEID VAN HET GEMEENTEHUIS  

 

Algemeen 

- Uitgangspunt in het gemeentehuis hoort te zijn toegankelijkheid voor iedereen.  

- Duurzaamheid en vormgevingsaspecten lijken in het ontwerp van het gemeentehuis 

voorkeur te hebben boven bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid.  

- Aanpassingen om de toegankelijkheid van het gemeentehuis te verbeteren worden 

bemoeilijkt door de gekozen luchtbehandelingstechniek.  

- Een aantal belangrijke toegankelijkheidsadviezen van Stichting WEB werden in de 

ontwerpfase van de nieuwbouw van het Gemeentehuis niet overgenomen in het definitief 

ontwerp.  

 

Opmerking Marlouk Alders: 

Grootste verwonderpunt blijft voor mij: 

Waarom allerlei zaken voorrang hebben gekregen (beluchting, decoratie etc.) 

op toegankelijkheid als het om een gebouw gaat dat voor iedereen toegankelijk 

behoort te zijn. 

Hoe plausibel de andere argumenten ook mogen zijn! 

 

Ceremoniële entree en bordestrap 

- De ceremoniële bordestrap bleek voor de genodigden op de vrijwilligers-dag een obstakel 

dat door de vrijwilligers die slecht ter been zijn met handen en voeten moest worden 

beklommen.  

Overweging: Dit was een buitengewoon beschamende vertoning. 

Advies 1. Zorg dat er tijdens bezoektijden altijd minimaal één drempelvrije toegankelijke en 

bewegwijzerde entree beschikbaar en geopend is.  

Advies 2. Zorg dat de ceremoniële bordestrap voor iedereen toegankelijk is. Deze ceremoniële 

entree leidt rechtstreeks naar de etage van de trouwzaal.  

Bij voorkeur géén storingsgevoelige liftinstallatie, zoals een plateaulift, toepassen. Daar zijn 

in het verleden bijzonder slechte ervaringen mee opgedaan. 

Grote voorkeur heeft het realiseren van een hellingbaan die zodanig is uitgevoerd dat deze 

voldoet aan de eisen van toegankelijkheid. Zie eerdere adviezen van Stichting WEB. 

 

Trappenhuis 

- Volgens door de gemeente verstrekte informatie en ook ervaring vanuit de praktijk, is het de 

bezoekers van het Gemeentehuis niet toegestaan om zelfstandig gebruik te maken van één van 

de drie trappenhuizen.  

Slechts in noodsituaties worden alle voor bezoekers afgesloten deuren ontgrendeld en mogen 

de drie in het gemeentehuis aanwezige trappenhuizen worden gebruikt door de bezoekers. 

 

- De houten trappen in de publiekszaal naar de Raadzaal hebben een decoratieve functie.  

- Slechts de personenlift mag worden gebruikt om te verplaatsen tussen begane grond en 

etage. De dubbele bedieningsknoppen in de liftcabine werken verwarrend.  

- De door de Wmo-raad gebruikte uitgang naar buiten, aan het einde van de gang met 

vergaderruimtes, is een nooduitgang en mag beslist niet als uitgang worden gebruikt. 

- De beveiliging van het Gemeentehuis tegen ongewenst bezoek in ruimtes die niet voor 

bezoekers bestemd zijn, blijkt een geweldig groot probleem.  

- Recent werd kostbare meetapparatuur gestolen. 

- De niveauverschillen in de Raadzaal zijn aanzienlijk. Circa 190 mm en circa 180 mm.  

- De noodzakelijke hellingbaan in het nieuwe ontwerp kan in de huidige opstelling niet aan de 

minimumeisen voor toegankelijkheid voldoen.  
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- De detaillering van de bordestrappen in het nieuwe ontwerp en de detaillering van de 

leuningen vereist aanpassingen. 

- …… 

- ……. 

 

De leden van de Projectgroep Toegankelijkheid betreuren het dat de verbouwingsplannen niet 

voor ideevorming werden voorgelegd. 

Hopelijk kan in de geplande aanpassing van de bordestrap en van de Raadzaal alsnog 

rekening worden gehouden met de eisen die worden gesteld aan toegankelijkheid. 

 

De Wmo-raad heeft aan de Projectgroep Toegankelijkheid gemeld dat zij graag wil dat de 

bevindingen uit de toegankelijkheidsschouw worden gepresenteerd in een vergadering van de 

Commissie Samenleving. 
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RAPPORTAGE 20 APRIL 2017 INZAKE BEREIKBAARHEID, 

TOEGANKELIJHEID EN BRUIKBAARHEID VAN HET GEMEENTEHUIS  

 

Na de oplevering van de verbouwing van de Raadzaal en het Podium heeft de Projectgroep 

Toegankelijkheid Bloemendaal wederom een onderzoek gedaan naar de Bereikbaarheid, 

Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van het Gemeentehuis Bloemendaal. 

Onderstaand de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen. 

 

Buitenruimte 1, Zie afbeeldingen 

Er zijn op de parkeerplaats voor bezoekers gehandicaptenparkeerplaatsen ingericht. 

Route van parkeerplaatsen naar centrale entree is slechts bereikbaar via een lange hellingbaan. 

Een plateau om te pauzeren ontbreekt. 

Leuningen langs deze helling lopen niet consequent door tot bovenaan de helling. 

 

 
 

 

  
 

Advies: Laat leuningen doorlopen tot op het parkeerniveau, te weten bovenzijde van de 

helling    

 

Buitenruimte 2, Zie afbeeldingen 

- Er zijn op de parkeerplaats voor de medewerkers (?) gehandicaptenparkeerplaatsen 

ingericht. De rol- en loop afstand naar de centrale entree van de publiekshal is bijzonder lang 

en slechts bereikbaar middels een hoge trottoirband.   
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Advies: Maak een afgeschuinde oprit naar het trottoir 
 

Buitenruimte 3, Zie afbeeldingen 

De west entree komt via een hellingbaan uit op eerste etage. Deze entree is volgens het 

informatiepaneel bestemd voor medewerkers en leveranciers. 

De bel en de spraakverbinding zijn te hoog voor mensen die rolstoel gebonden zijn. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Volgens informatie van het College B&W aan de Wmo-raad Bloemendaal, datum 3 juni 2013  

wordt aan de westzijde van het gebouw een dienst- en avondentree gemaakt op 

maaiveldniveau via een oplopend talud, zodat deze entree ook zelfstandig door minder 

validen te gebruiken is. 

 

Advies: Maak de west entree integraal toegankelijk als entree voor bezoekers met een 

handicap.  

Aandacht voor informatieborden en goed bereikbare bel met spraakterugkoppeling naar 

receptie 
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Podium in de burgerzaal, Zie afbeeldingen 
Van het podium kunnen geen sprekers, artiesten, musici, medewerkers en bezoekers 

gebruik maken die rolstoel gebonden zijn. 

 

- De beloopbaarheid van de trap is na de verbouwing aanzienlijk verbeterd door het 

aanbrengen van neuzen op de treden.  

- Leuningen ontbreken 

- Hekwerken ter beveiliging tegen vallen ontbreken aan de hoge zijkanten van het podium 

 

 

   
 

Advies: Vergroot de bruikbaarheid en veiligheid door leuningen en hekwerken aan te 

brengen 

 

- Er is geen mogelijkheid voor mensen in een rolstoel om op het podium te komen. 

 

  
 

Advies: De burgerzaal is voor alle burgers, zorg dat het podium Bereikbaar, Toegankelijk 

en Bruikbaar is voor alle burgers.  Denk aan plateaulift en hellingbaan. 
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Trappenhuis, Zie afbeeldingen 
Er zijn in het Gemeentehuis van Bloemendaal drie trappenhuizen die leiden naar de eerste 

etage. Deze trappenhuizen zijn geen van drie opengesteld voor publiek gebruik. 

Bewegen is gezond, het bespaart energieverbruik van de liftinstallatie, gebruik van een trap is 

vaak sneller en efficiënter en mensen met angst voor claustrofobie in liften hebben met een 

trap een goed alternatief. 

 

  
 

 

Advies: Maak minimaal één trappenhuis bereikbaar, toegankelijk, veilig en bruikbaar voor 

alle burgers om de voor bezoekers toegankelijke ruimten op de eerste etage te kunnen 

bereiken.  
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Bezoekersbalie, Zie afbeeldingen 
De ontvangstbalies in de centrale hal zijn zodanig hoog dat bezoekers zittend in een rolstoel 

met moeite over de balie kunnen kijken. Dit is beslist niet uitnodigend. 

 

 
 

De pinautomaat op de balie heeft een flexibele aansluiting en is daardoor goed bereikbaar.  

  

 
 

De zelfservice monitor heeft een gunstige hoogte. Deze balie heeft een gesloten voorfront en 

is daardoor niet onderrijdbaar voor mensen in een rolstoel. De afstand tot de monitor en de 

bureaufunctie is daardoor ongunstig. 

 

 
 

Advies: Zorg dat de balies en de baliefuncties optimaal bereikbaar en bruikbaar zijn voor 

alle bezoekers  
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Raadszaal, Zie afbeeldingen 
 

In de huidige opstelling van de Raadszaal kan de vacature voor burgemeester van 

Bloemendaal niet worden ingevuld door een capabele kandidaat wanneer hij of zij rolstoel 

gebonden is. 

 

In de huidige opstelling van de Raadszaal kunnen de politieke partijen geen raadsleden 

voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kandideren wanneer deze kandidaten rolstoel 

gebonden zijn. 

 

In de huidige opstelling van de Raadszaal kunnen na de gemeenteraadsverkiezingen de 

vacatures voor de wethouders niet worden ingevuld door capabele kandidaten wanneer 

deze rolstoel gebonden zijn. 

 

De Raadszaal heeft grote niveauverschillen. 

De opstelling van het meubilair in de Raadszaal bemoeilijkt de vrije doorgang 

De bureauopstelling voor de pers is volledig ontoegankelijk voor mensen in een rolstoel 

De bureauopstelling voor de ambtelijke ondersteuners is volledig ontoegankelijk voor mensen 

in een rolstoel. 

De vergadertafels voor College B&W, Raadsleden en genodigden bij de vergaderingen is  

ontoegankelijk voor mensen in een rolstoel. 

 

De Raadszaal heeft een niveauverschil omhoog, circa 19 centimeter, om de tafels/bureaus 

voor de pers en voor de ambtelijke ondersteuners te kunnen bereiken. Er wordt geen enkele 

mogelijkheid geboden om met een rolstoel deze plaatsten te kunnen bereiken. 

De in de raadszaal aanwezige losse hellingbaan blijkt hiervoor volledig ongeschikt. 

 

De raadszaal heeft een niveauverschil omlaag, circa 19 centimeter, om de tafels/bureaus voor 

het College B&W, de Raadsleden en de Insprekers te kunnen bereiken.  

De oplossing met de in de raadszaal aanwezige losse hellingbaan is bijzonder slecht tot niet te 

gebruiken. De hellingbaan eindigt onderaan tegen de aanwezige tafels en stoelen.  

De vereiste vrije uitloop en draaimogelijkheid onderaan de hellingbaan ontbreekt en  de 

manoeuvreerruimte achter de zitplaatsen is zeer nauw en ongeschikt om met een rolstoel te 

kunnen passeren. 
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Advies: De Raadszaal moet integraal en optimaal Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar 

zijn voor iedereen.  

 

In de Raadszaal moeten bijzonder ingrijpende maatregelen worden genomen voor wat 

betreft het overbruggen van de niveauverschillen en de toegankelijkheid naar alle voor de 

verschillende onderscheiden functies gereserveerde werkplekken. 
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Het hele Gemeentehuis van Bloemendaal moet voor minder validen 

en rolstoelgebruikers zelfstandig goed toegankelijk zijn, 

De Burgemeester, de Wethouders, de leden van de Gemeenteraad, de 

Gemeenteambtenaren, de Persmedewerkers en alle Bezoekers 

moeten ook indien zij rolstoel gebonden zijn optimaal en integraal 

zelfstandig gebruik kunnen maken van de Raadszaal. 

 

 
 


