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CHRONISCH ZIEKEN EN  
GEHANDICAPTEN PLATFORM 
SON EN BREUGEL    www.cgplatformsonenbreugel.nl 

 
CHECKLIST BEREIKBAARHEID TOEGANKELIJKHEID BRUIKBAAREID (BTB)  

BIJ GEBOUWEN IN SON EN BREUGEL 
Naam locatie: Dommelhuis  
Datum toetsing: 24-09-2022 
           Aankruisen wat van toepassing is 

Bereikbaarheid en buiten         ja nee n.v.t. 

1. Zijn er invalidenparkeerplaatsen (ideaal is binnen 50 mtr. van de ingang)?  X  0 0 

2. A Zo ja, voldoen deze aan de verplichte maten 350 bij 600 cm.?    0  X 0 
De invalidenparkeerplaatsen zijn veel te klein en niet bruikbaar.  
De huidige maten van de invalidenparkeerplaatsen zijn: breedte 1.98 cm. en  
lengte is 5.60 cm. en 5.72 cm. 
Aan 1 zijde ligt een betonnen rand van 13 cm. hoogte waardoor die zijde niet  
te gebruiken is. Echt niet handig voor invalidenparkeerplaatsen. 
 

3. Is er een ov-halte in de buurt? Zo ja welke afstand? ± 100 mtr.   X  0 0 

4. A Zijn er obstakels voor de ingang (zoals reclame, fietsen, scootmobiels)?  X  0 0 
Er stonden fietsen op het bordes/terras. Er wordt een fietsenstalling gemist.  
(Inmiddels zijn er wel “fietsennaalden” aan de zijkant geplaatst. Alleen wordt 
een verwijzing daarnaartoe gemist waardoor mensen die van de andere zijde  
komen de fietsen nog steeds op het bordes/terras plaatsen.)  
A Het bordes/terras heeft geen opstaande rand aan de buitenzijde. Dat is  
gevaarlijk. Mensen kunnen zomaar van deze hoogte afrijden en een stuk  
naar beneden vallen. Opstaande rand is noodzakelijk. 
 
Zijn eventuele verhogingen van meer dan 2 cm. voorzien van   
rijplaten/hellingbaan?        X  0 0 
Beide zijden van het bordes/terras voor de ingang is toegankelijk zonder drempel.    
 

5. Is de entree bereikbaar zonder trap?       X  0 0 

6. Is er hoogteverschil?          X 0 0 

7. A Is er een trap? Zo ja is die voorzien van markering in opvallende kleur?   0  X 0 
A De trap is op een gedeelte van de trap voorzien van leuningen. Deze leuningen  
Hebben bovenaan een goede hoogte (1.86 cm.) maar de hoogte loopt in bochten  
te snel naar beneden (1.78 cm.). 
A Voor het bordes/terras is een strook met straatstenen. Deze strook wordt als  
parkeerplaatsen gebruikt. Dat is vast niet de bedoeling. Maar het wordt niet aangegeven 
 

8. Is er ook een hellingbaan of lift?        X  0 0 
Er is een helingbaan en die is zeker niet stijl (± 13%) en goed te nemen voor  
rollators en rolstoelen 
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9. A Zijn er geleidenlijnen naar de entree?       0  X 0 

10. Heeft de entree automatische deuren?       X  0 0 
Een deur naast de hoofdingang en bedienbaar met een knop (buiten en binnen).  
A Aan de buitenzijde draait de deur naar buiten. Dat staat niet op de deur en men  
wordt daardoor verrast. Tevens dient op de vloer/grond de draai afgetekend  
te worden. Deze automatische deur is enkel en zonder sluis. Gevolg snel tocht  
en kou naar de foyer waar mensen direct daarachter aan een leestafel zitten.  
 

11. Is de breedte van de ingang voldoende (minimaal 85 cm)?     0  X 0 
A Breedte van de 2 x 4 deuren van de hoofdingang is 82 cm. (binnenmaat).  
Daarmee dus te smal. 
A De deuren hebben zeer zware drangers.  
A Gemist wordt een verwijzing naar de automatische deur. 
 

12. Is de entree goed toegankelijk?        0  X 0 
A Er wordt dringend geadviseerd om de hoofdingang uit te voeren met  
automatische deuren. Dan kan de deur die nu automatisch is verwijderd 
worden. Die deur is immers niet erg bruikbaar en heeft geen tochtsluis. 
 

13. Worden hulphonden toegelaten?        X  0 0 
Overigens zijn alle honden, ook niet geleide- of hulphonden, welkom.      
  
   

In het gebouw           

14. Is er een route voor rolstoelers toe- en doorgankelijk (obstakelvrij en zonder  
verhogingen en voldoende manoeuvreerruimte, vrije draaicirkel 150 cm.)?  X   0 0 

15. Zijn de deuren min. 85 cm. breed?        X   0 0 

16. Hebben de deuren drangers?         X   0 0 

17. A Zijn de drangers goed te hanteren voor mensen met minder kracht?    0   X 0 
De drangers zijn ontzettend zwaar en moeilijk bruikbaar. 

 
18. Is de breedte van de gangen voldoende (min. 120 cm en bij versmallingen   X   0 0 

min. 90 cm.)   
          

19. Zijn er obstakels in de vorm van manden en pilaren in het gangpad   0   X 0 
 

20. Is er rommel en afval op de grond (struikelgevaar)?     0   X 0 

21. Zijn de tafels onderrijdbaar minimaal 70 cm. hoog? (72,5 cm. gemeten)   X   0 0 

22. Indien restaurant; is de menukaart in braille beschikbaar?     0   0 X 

23. Indien restaurant, wordt er rekening gehouden met diëten resp. allergieën?  0   0 X 
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24. Is er een etage? Zo ja is die bereikbaar met een lift (min. 110 x 140 cm.?   X   0 0 
A Het is een kolomlift van 120 x 250 cm. De gebruiker dient de knop waar men  
heen wil ingedrukt te houden. Niet voor iedereen even goed te hanteren. 
 

25. A Is de toegang naar de lift goed toegankelijk en bruikbaar    0   X 0 
A Voor de lift moet je moet eerst door een deur met zware drangers. Die is niet  
te bedienen door oudere mensen of mensen die minder kracht hebben. Met een  
rolstoel of scootmobiel kom je er alleen niet in. Dan kom je in een gang. De lift is  
aan het eind van die gang. De deur van de lift draait naar buiten. Daar ben je niet  
op bedacht. Daar moet wel voor gewaarschuwd worden met een bordje.  
A Ook is het nodig om op elke etage op de grond de draai af te tekenen zodat  
mensen zien tot hoe ver de deur komt.   
A Advies is om de lift als het ware om te draaien en de ingang aan de voorzijde, 
in de bibliotheek te plaatsen. Dan is die beter toegankelijk en bruikbaar en niet 
verstopt in een gang die niet toegankelijk is. 
 

26. Zijn de brandmelders vanuit de rolstoel te bedienen (90 tot 120 cm. hoog)?  X   0 0 
Hoogte is 110 cm. De brandmelder beneden is wat verstopt in de gang langs  
de bar. Op de eerste verdieping is de brandmelder beter zichtbaar. 

 
27. Zijn de vluchtwegen goed aangegeven en bereikbaar en berijdbaar voor  

rolstoelgebruikers?          0   X 0 
A De vluchtroutes zijn wel goed aangegeven. Maar je moet wel door moeilijk  
toegankelijke gang. Dan nog door een deur met een zware dranger. Buiten  
moet je over een pad met grind. Moeilijk voor rolstoelers. 

 
28. Zijn er de verwijsborden?          X   0 0 

 
29. Zijn die verwijsborden compleet en duidelijk?       0   X 0 

A De verwijsborden zijn niet erg goed zichtbaar Soms moet je om een hoekje  
kijken. De verwijzing naar de lift is niet goed zichtbaar. Ook staat er geen  
aparte verwijzing naar het invalidentoilet maar in z’n algemeen naar toiletten. 

 
30. Hoe is het gebruik van achtergrondmuziek, storend?     0   X 0 

31. Hoe groot is de dienstvaardigheid en gastvriendelijkheid van het personeel  
om klanten/bezoekers behulpzaam te zijn. Is dit te merken en een  
aandachtspunt in het beleid? Is prima       0   X 0 
 

32. Indien er een kassa/pinautomaat aanwezig is, voor rolstoelers bereikbaar  
en bruikbaar ( max. 1 mtr. hoog)?        X   0 0 
Er is een los pinautomaat. Dus geen probleem. 
 

33. Is er een invalidentoilet         X   0 0 

31a. A Is het invalidentoilet goed aangegeven met bewegwijzering?   0   X 0 
         Zie antwoord 29. 
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31b. Voldoet dit invalidentoilet aan de eisen? 
- voor toiletpot min. 120 cm.?        X   0 0 
- naast toiletpot 90 cm.?         X   0 0 
- minimale draaicirkel van 150 cm.?       X   0 0 
- Opklapbare beugels van min. 90 cm. lang      X   0 0 
- Toiletpot steekt 70 cm. Uit de achterwand?      X   0 0 
- Hoogte toiletpot min. 46 cm.?        X   0 0 
- Onderrijdbare wastafel?         X   0 0 

A Helaas is er geen goede voorziening om de handen te drogen. Er hangt nu 
een handdoek aan de klerenhaak. We gaan er van uit dat hier wel een  
adequate voorziening voor komt. Zeker uit hygiënisch oogpunt noodzakelijk. 

- Is de spiegel beweegbaar?        0   X 0 
- Beugel aan binnenkant toegangsdeur?       X   0 0 
- Goed werkend alarm? (Testen!)        0   X 0 

A Het akoestisch en rood licht signaal is aan de buitenzijde boven de deur  
van het Invalidentoilet. Dat hoort of ziet het personeel aan de bar niet. Zeker 
niet als het druk is. Een verplaatsing van de ontvangst van het akoestisch en  
rood licht signaal naar de bar ligt voor de hand.  
We hebben een test uitgevoerd waar niet op werd gereageerd. 
 

34. A Is er een leenrolstoel beschikbaar?       0   X 0 
Wordt aan gewerkt. 

 
35. Alles rookvrij?           X 0 0 

 
36. A Is dit ook aangegeven?          0 X 0 

 

37. Zijn er voorzieningen voor slechthorenden, zoals een ringleiding?    X   0 0 
In de theaterzaal is ringleiding met aparte zendertjes voor ontvangst. 

 

38. Zijn er buitenvoorzieningen, bijvoorbeeld een terras of speeltoestellen?  
Zo ja, zijn deze voldoende toegankelijk?       X   0 0 

39. Is het gebouw en de ruimte daarom heen bruikbaar voor de functie(s)  
die het heeft?           X   0 0 

 
Opmerkingen: 

- A Achterste gang 
Opvallend is het dat op de eerste verdieping achterin geen gang is. Als die gang op de begane 
grond ook verwijderd zou worden dan is alles daar veel beter toegankelijk en bruikbaar. 

- A Glazen panelen op etages 
Op de etages zijn als afscheiding glazen panelen geplaatst. Dat is voor mensen met een visuele 
beperking niet goed zichtbaar en kan gevaarlijke situaties geven. Advies is om aan de 
binnenzijde een band in een goed zichtbare kleur te plakken. Die glazen panelen worden zeker 
niet door alle mensen gewaardeerd. Mensen kunnen hier angstig van worden. Ook hiervoor zou 
een opvallende band wellicht een oplossing zijn. 
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- A Leuning grote trap 
Naar de eerste etage is een grote brede trap aanwezig. Aan één zijde is de trap voorzien van 
vaste kussentjes. Een leuk en vrolijk gezicht. Dit maakt wel dat de leuning tussen de bruikbare 
trap en de trap met zitplaatsen soms onderbroken wordt. De onderbrekingen hebben wel erg 
royale maat. Dat zou kleiner kunnen en hierdoor is het voor de loper op de trap veiliger. 
Gelukkig is er aan de andere zijde een goed doorlopende leuning. 

- A CMD 1 frontoffice 
Het CMD zit op de eerste verdieping maar er is niet zichtbaar waar men zich moet melden. 
Daardoor worden mensen onnodig lastiggevallen. Dit zou op te lossen zijn door bij die locatie, 
de frontoffice, een zichtbaar bord te plaatsen. 

- A CMD 2 folderwand 
Hoewel het niet erg hoort bij toegankelijkheid maar wel bij bruikbaarheid is het gemis van een  
informatiewand met folders. In het “oude” CMD was de informatie heel goed beschikbaar. In de 
hal was een goed bruikbare wand met folders. Dat wordt op de nieuwe situatie gemist. 

- A CMD 3 achteringang 
Het was de bedoeling dat er een aparte ingang gerealiseerd zou worden voor het CMD. Ergens 
achter in het gebouw. Die ingang is er wel maar het staat niet aangegeven. Ook kan je niet naar 
binnen. Van binnenuit kan de deur wel gebruikt worden en is het een vluchtdeur.  Wanneer het 
nog steeds de bedoeling is om die aparte toegangsdeur voor het CMD bruikbaar te maken dan 
is het noodzakelijk om bij de ingang een bel met camera te plaatsen. Bij de frontoffice van het 
CMD zal dan een ontvangststation moeten zijn waar men ook de deur kan openen. Wanneer 
mensen geen gebruik willen maken van de gewone hoofdingang en de aparte ingang achter wil 
gebruiken dan moeten cliënten bij het uitnodigen die informatie krijgen. 
Overigens is het grindpad naar de achteringang een belemmering. Tevens is de achteringang 
niet goed toegankelijk voor mensen met een rollator of rolstoel. Dat probleem kan alleen maar 
opgelost worden met een automatische deur. Anders kunnen mensen niet alleen en zonder 
hulp naar binnen.  

- A Piano 
Vanuit de medewerkers en cliënten van het Dommelhuis wordt wel geklaagd over de piano die 
in de foyer staat. Soms speelt daar iemand op die mooi kan spelen maar in de meeste gevallen 
spelen er mensen (kinderen en volwassenen) op die maar wat zitten te spelen. Dat wordt als 
storend ervaren. Immers men wil graag ongestoord een gesprek voeren of gewoon werken. 
Advies is om de piano overdag op slot te zetten en in de avond en weekend gewoon open te 
laten.  

- A Open kantoren 
Op de eerste verdieping zijn werkplekken die open zijn, dat wil zeggen geen wanden met deur 
ertussen. Dat lijkt mooi maar het is voor de medewerkers van met name de LEVgroep niet altijd 
even prettig. Zij moeten met een koptelefoon op achter de PC werken. Maar een vertrouwelijk 
telefoongesprek voeren is niet mogelijk. 

- Licht 
Het gebouw wordt ervaren als een heel licht gebouw. Het is heel positief dat er zo veel daglicht 
in het gebouw aanwezig is.  


