
       

 
CHRONISCH ZIEKEN EN  

     GEHANDICAPTEN PLATFORM 
     SON EN BREUGEL 
 
 
 
 

Enige opmerkingen CG-Platform n.a.v. antwoord college B&W over onze toetsing 
toegankelijkheid Dommelhuis.  
 
Positief: 
- Hoofdingang wordt aangepast en er komen automatische deuren. Dit is erg fijn en een grote wens van 
veel bezoekers van het Dommelhuis. 
- Bij het CMD wordt een balie gerealiseerd. Dit was een groot gemis voor cliënten. Nu zijn de bezoekers van 
het CMD zoekende naar waar moet ik zijn, waar moet ik me melden? 
- Er wordt intern gekeken naar de huisvesting van het CMD en de wijzigingen die nodig zijn om het 
werkbaar te maken. Aspecten zoals privacy voor medewerkers heeft aandacht nodig. 
- Het plaatsen van geleidenlijnen naar het Dommelhuis wordt op korte termijn bekeken.  
 
Jammer: 
- De lift wordt niet aangepakt. Het college geeft aan dat het volgens de ITS normen goed is. Wat daarmee 
bijvoorbeeld niet wordt opgelost is het feit dat mensen in staat  moeten zijn om de knop in de lift vast te 
houden. Helaas lukt dit niet iedereen vanwege onvoldoende kracht van hun handen/vingers. 
- Regelmatig wordt genoemd dat de situatie voldoet aan de ITS normen. Dat lijkt wel goed maar er is wel 
een verschil tussen de ITS normen en de praktische kijk van het CG Platform en anderen die wel problemen 
ervaren. 
- Een opstaande rand aan de buitenzijde van het bordes wordt niet nodig geacht. Het voldoet aan de ITS 
normen. Toch vinden wij dit een gevaarlijke situatie voor mensen met een rollator, scootmobiel of rolstoel. 
Immers het gevaar om van het bordes te rijden/vallen is zeker aanwezig. 
- De bestaande drangers van deuren in het gebouw worden als zeer zwaar ervaren. Die worden niet 
aangepast. De realiteit is dat niet iedereen deze deuren zelfstandig kan openen. 
Voor 1 deur pleiten wij sterk om daar een automatische deur te plaatsen. Dat is de deur naar de gang 
achter die toegang geeft naar de lift. De voormalige projectleider (Chris Spooren) heeft dat eerder ook 
genoemd. 
- De invalidenparkeerplaatsen voldoen nu echt niet. Het wachten op de herinrichting van het centrum kan 
nog erg lang wachten. Ons voorstel is om 2 parkeerplaatsen achter de kerktoren of tussen het Dommelhuis 
en de Nieuwstraat in te richten als invalidenparkeerplaatsen. Die hebben dan niet de afmetingen van een 
formele invalidenparkeerplaats maar dat is altijd beter dan de huidige ongewenste 
invalidenparkeerplaatsen. Deze verhuizing gaat niet ten koste van het aantal parkeerplaatsen.  
 
Verder wordt bij verschillende zaken genoemd dat de beheerder dat zou moeten oplossen. Dat lijkt ons 
prima. Wij vernemen graag de resultaten hiervan.  
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