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Aan het CG-platform Son en Breugel 
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Onderwerp: Toetsing toegankelijkheid 

Dommelhuis 
Bijlage(n):  
 

Geachte voorzitter, 
 
Op 15 oktober 2022 hebben wij uw rapportage van de toetsing van het Dommelhuis ontvangen. De 
toetsing is door de werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) uitgevoerd. 
Wij hebben de rapportage voorgelegd aan het college. Hieronder volgt een schriftelijke reactie van 
het college op de rapportage. 
 
Bereikbaarheid en buiten 
 

• Opmerking CG-platform: De invalidenparkeerplaatsen zijn veel te klein en niet bruikbaar. De 
huidige maten van de invalidenparkeerplaatsen zijn: breedte 1.98 m. en  lengte is 5.60 m. en 
5.72 m. Aan 1 zijde ligt een betonnen rand van 13 cm. hoogte waardoor die zijde niet te 
gebruiken is. Echt niet handig voor invalidenparkeerplaatsen. 

Reactie college: De huidige invalidenparkeerplaatsen zijn tijdelijk. Bij de herinrichting van het centrum 
worden deze parkeerplaatsen aangepast naar de officiële maten. 
 

• Opmerking CG-platform: 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 daar naartoe gemist waardoor mensen die van de andere zijde komen de fietsen 
nog steeds op het bordes/terras plaatsen.). 

Reactie college: Het voorkomen van obstakels voor de ingang is een taak van de beheerder. Hier is 
ondertussen meermaals met de beheerder over gesproken.  
 

• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: Er is in november 2022 een heg geplant die zorgt voor een visuele afscheiding. 
 

• Opmerking CG-platform: De trap is op een gedeelte van de trap voorzien van leuningen. Deze  
leuningen hebben bovenaan een goede hoogte (1.86 m.) maar de hoogte loopt in bochten te 
snel naar beneden (1.78 m). 

Reactie college: Het is niet duidelijk wat hiermee precies bedoeld wordt. De leuning is getoetst aan 
het ITS keurmerk en voldoet hieraan. 
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• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: Hier mag inderdaad niet geparkeerd worden. We zoeken naar mogelijkheden om dit 
zoveel mogelijk te voorkomen zoals belijning of een verwijzing. 
 

• Opmerking CG-platform: Zijn er geleidenlijnen naar de entree? 
Reactie college: Er zijn nu geen geleidenlijnen naar de entree. We gaan op korte termijn kijken of 
hierin mogelijkheden zijn. 
 

• Opmerking CG-platform: Een deur naast de hoofdingang en bedienbaar met een knop (buiten 
en binnen). 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. 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. 

Reactie college: In eerste instantie is er gekozen om dezelfde type deuren aan te houden als 
voorheen. Omdat de entree ook een vluchtroute is, zijn er bepaalde eisen gesteld aan de deuren. 
Vanwege meerdere signalen zullen de deuren vervangen worden door automatische schuifdeuren.  
 

• Opmerking CG-platform: De deuren hebben zeer zware drangers. 
Reactie college: De toegangsdeuren worden vervangen door automatische schuifdeuren, hiermee 
verdwijnen de drangers ook. 
 

• Opmerking CG-platform: Gemist wordt een verwijzing naar de automatische deur. 
Reactie college: Er is ondertussen een verwijzing naar de automatische deur aangebracht op de 
toegangsdeur. 
 
In het gebouw 
 

• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: De lift is een combinatie van een goederen- en personenlift. Deze is volgens ITS 
normen ingericht. De deur gaat automatisch open en dicht. Er wordt nog wel een instructie geplaatst 
door de beheerder. 
 

• Opmerking CG-platform: 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.  

Reactie college: De tussendoor en de lift voldoen aan de ITS normen. De deur voor de lift is een 
branddeur met een dranger die nog moet worden ingelopen. Naar verloop van tijd zal de deur minder 
zwaar opengaan. We monitoren de situatie en zoeken naar een oplossing bij problemen. Een 
draaideur gaat zoals gebruikelijk naar buiten open en niet in de ruimte zelf. Om die reden is er geen 
waarschuwing geplaatst.  
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• Opmerking CG-platform: 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.   

Reactie college: Voor zover technisch mogelijk zal het aftekenen van de draai nog worden uitgevoerd. 
 

• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: Het draaien van de lift is bouwkundig een te grote ingreep. Mede gelet op de hoge 
kosten wordt daarvoor niet gekozen. 
 

• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: De vluchtroutes voldoen aan alle gestelde eisen. Buiten is een verhard pad, het is niet 
noodzakelijk om het grindpad te gebruiken. 
 

• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: Er wordt gekeken naar een verwijzing naar het invalidentoilet. Er staan ook planten 
waardoor de bewegwijzering niet overal goed zichtbaar is. Dit wordt opgepakt met de beheerder. 
 

• Opmerking CG-platform: Invalidentoilet: 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. 

Reactie college: Een adequate voorziening om handen te drogen in het invalidentoilet wordt nog 
bekeken door de beheerder. 
 

• Opmerking CG-platform: Het akoestisch en rood licht signaal (alarm) 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. 

Reactie college: De opvolging van het alarm wordt geoefend met de beheerder en indien noodzakelijk 
vinden aanpassingen plaats. 
 

• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: De wand van deze gang is noodzakelijk voor geluidsisolatie. De gang is ook een 
vluchtroute en kan niet verwijderd worden. 
 

• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: De leuning van deze trap is goedgekeurd door ITS. 
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• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: In de tussentijd is er een bordje geplaatst bij welke ruimte inwoners zich kunnen 
melden. Er komt ook nog een balie. 
 

• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: De keuze voor het plaatsen van een folderwand wordt bepaald door het CMD. 
 

• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: Er is gekozen om één centrale ingang te gebruiken. Hierbij is privacy uiteindelijk geen 
reden geweest om een aparte ingang voor het CMD te realiseren. 
 

• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: Het gebruik van de piano is een verantwoordelijkheid van de beheerder. Met de 
beheerder zal naar een oplossing worden gekeken. 
 

• Opmerking CG-platform: 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. 

Reactie college: Intern wordt er gekeken naar de huisvesting van het CMD en de wijzigingen die nodig 
zijn om de situatie werkbaar te maken. 
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Burgemeester en wethouders, 
 
 
Emma Bruinenberg 
 
 
Deze brief is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening. 
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