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Op 7 december ik u toegezegd met een alternatief ontwerp te komen om de raadzaal aan te passen. 

Daarnaast informeer ik u ook over de acties die ondernomen zijn n.a.v. het rapport van de werkgroep 

toegankelijkheid gemeentehuis. In deze brief wordt ook een nieuw voorstel gepresenteerd met acties 

naar aanleiding van het rapport. 

 

De Werkgroep toegankelijkheid van de WMO raad heeft een advies geschreven aan het college over 

verbeterpunten inzake de toegankelijkheid van het gemeentehuis d.d. 22 mei 2017. Om u te 

informeren volg ik de punten die in het rapport worden genoemd. Per punt wordt beschreven wat de 

stand van zaken is.  

 

Constatering Buitenruimte 1 gebied naar Publieksentree, zuidzijde (helling naar 

publieksingang / hoofdingang). 

Op het advies van de WMO is besloten de leuning te laten doorlopen tot op het parkeerniveau.  

Het voorstel van de WMO om halverwege de hellingbaan een horizontaal plateau aan te brengen 

nemen wij niet over. Indien dat advies wordt opgevolgd ontstaan namelijk twee steilere stukken. De 

gemeente heeft zelf een geavanceerde hoogtemeting uitgevoerd om te bekijken hoe de hellingbaan 

moet worden aangepast wil er een minder steile helling komen bij een directe route naar de entree. 

Het resultaat is dat het voorplein en de helft van de parkeervlakken verlaagd dienen te worden. Dit is 

een zeer kostbare ingreep. Een haalbaar alternatief is een gemarkeerd pad aan te brengen over het 

voorplein. Dit pad slingert van de drie mindervalide parkeerplaatsen in een omweg naar de entree. 

 

Constatering Buitenruimte 2 trottoirband en straatwerk afschuinen (tegenover huisnummer 

160, garage). 

Het voorstel om de trottoirband en straatwerk af te schuinen hebben wij overgenomen en uitgevoerd.  

 
Constatering Buitenruimte 3 personeelsentree westzijde, entree integraal toegankelijk   

maken voor bezoekers met een handicap 
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De bel- en spraakverbinding zijn volgens het rapport te hoog voor mensen die rolstoel gebonden zijn. 

Deze worden daarom verlaagd of aangepast. De technische wijze waarop dit opgelost gaat worden is in 

ontwikkeling in samenwerking met de chief information security officer (CISO) om de 

informatieveiligheid te garanderen.  

 

Constatering podium in de burgerzaal, vergroten bruikbaarheid 

Het podium is niet in het PvE (Programma van Eisen) voor de nieuwbouw opgenomen met het 

oogmerk deze te gebruiken voor de uitvoering van podiumkunsten. De reden voor het maken van een 

podium is een link naar de oude burgerzaal, met de toevoeging dat deze niet wordt gebruikt als 

verkeersruimte. Gezien het doel van het podium en de omvang van de ingreep is besloten de huidige 

situatie te handhaven. Er wordt per activiteit gekeken of er gebruik gemaakt kan/mag worden van het 

podium.  

 

Constatering trappenhuis, gebruik door bezoekers 

De ceremoniële trappen in de burgerzaal zijn geen onderdeel van de verkeersroute in het gebouw, 

zoals opgenomen in PvE nieuwbouw. Ze dienen als decoratie en zijn, net als het podium, een link naar 

de oude burgerzaal. De situatie wordt niet aangepast omdat de trappen niet gebruikt mogen worden 

door bezoekers om op de eerste verdieping te komen. Het is namelijk niet toegestaan dat bezoekers in 

het werkdomein komen. Bezoekers kunnen alleen op de eerste verdieping komen door gebruik te 

maken van de lift. 

  

Constatering gebruik bezoekersbalie voor minder validen niet praktisch 

Uitgangspunt is een “open” karakter van de bezoekers balie. Het verlagen van een gedeelte van de 
balie is in verband met de veiligheid voor de baliemedewerkers niet wenselijk. Voor mensen in een 

rolstoel zijn 4 zit/zit balies beschikbaar, nrs. 4, 7, 8 en 9. Er worden op dit onderdeel dus geen 

aanpassingen doorgevoerd. Wel is de nummerautomaat anders gepositioneerd zodat deze beter 

bereikbaar is.  

 

Constatering raadzaal, bereikbaarheid verlaagde vloerdeel 

Om de bereikbaarheid van de raadszaal te garanderen moet het totale vloeroppervlak naar één niveau 

worden gebracht. Er is hiervoor een kostenopgave gevraagd, inclusief aanpassingen van de installaties. 

De totale kosten om dit te realiseren bedragen €121.000,-.  
 

Ontwerp Gemeentehuis  

De opdracht aan de architect is geweest om het gebouw te ontwerpen conform de normen gesteld in 

het bouwbesluit. Het DO (Definitief Ontwerp) is voorgelegd en getoetst door Stichting Web en het VAC. 

Het ontwerp van het gemeentehuis is door hen akkoord bevonden.  

Het gebouw en de buitenruimte voldoen aan de normen gesteld aan toegankelijkheid. Er is vanuit 

financiële redenen gekozen om het gemeentehuis niet te laten certificeren. Het ITS-keurmerk is een 

wettig beschermd beeldmerk, maar het is niet wettelijk verplicht.  

Het gemeentehuis voldoet aan gestelde toegangsnormen conform het bouwbesluit maar heeft geen 

Internationaal Toegankelijkheid Symbool. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Wethouder N. Heijink 

 


