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1. Inleiding 

 

Toegankelijkheid van welzijnsinstellingen en culturele instellingen is belangrijk voor 

participatie van alle burgers en voor integratie van mensen met een beperking. Daarbij gaat 

het zowel om fysieke toegankelijkheid van bijvoorbeeld buurtcentra en wijkgebouwen, als om 

een toegankelijk aanbod, om voldoende en goede begeleiding en om een houding die  

iedereen het gevoel geeft welkom te zijn. 
 

Toegankelijkheid voor alle burgers past bij uitstek bij de grondgedachte bij de nota 

OptimaForma Beleid Welzijn uit 2004, waarin de gemeente Gouda aangegeven heeft dat zij 

de algemene toegankelijkheid van voorzieningen waarborgt en daarbij prioriteit toekent aan 

welzijnsvoorzieningen. Ook past het bij de grondgedachte achter de Wmo (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning). Wie het buurthuis zomaar kan binnenlopen voor een 

kopje koffie, een praatje of een activiteit ontmoet medeburgers en legt contacten. Het geeft 

niet alleen iets om handen, maar zet mensen in de maatschappij en laat hen daar deel van 

uitmaken. Daarom is het belangrijk toegankelijkheid van welzijnsinstellingen, die heel 

laagdrempelig functioneren, te optimaliseren. 

 

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking heeft in opdracht van de Wmo-raad 

Gouda in 2009 en 2010 een aantal welzijnsinstellingen en culturele instellingen in Gouda 

onderzocht op fysieke toegankelijkheid.  

Dit  onderzoek is uitgevoerd door leden van de Goudse Adviesraad voor mensen met een 

Beperking, getrainde vrijwilligers die gebruik hebben gemaakt van een landelijke, 

gestandaardiseerde checklist. 

De resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek kunnen worden weergegeven door middel 

van toegankelijkheidssymbolen, zogenaamde pictogrammen. Deze pictogrammen worden bij 

de adressen in de gemeentegids geplaatst. Zo kunnen burgers, vóór dat zij naar een 

welzijnsinstelling gaan, bekijken in hoeverre deze voor hen toegankelijk is.  

De resultaten van het onderzoek worden ook geplaatst op de landelijke website 

www.toegankelijknederland.nl waarop de toegankelijkheidsinformatie van alle gebouwen in 

Nederland per gemeente te vinden is.   
 

Hoofddoel van het onderzoek is aandacht te vragen voor de tekortkomingen op onderdelen 

van de gebouwen waar welzijnsinstellingen in Gouda zijn gehuisvest en aanbevelingen te 

doen hoe dergelijke punten verbeterd kunnen worden.   

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het toegankelijkheidsonderzoek van alle wijk- en 

buurtcentra in Gouda en worden aanbevelingen geformuleerd om de toegankelijkheid te 

verbeteren. Van de overige culturele instellingen volgen nog afzonderlijke rapportages.  

http://www.toegankelijknederland.nl/
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2. Onderzoeksmethode 

 

2.1 Doel 

Kernvraag van het onderzoek is : 
In hoeverre zijn de wijk- en buurtcentra in Gouda bereikbaar, toegankelijk, uitgankelijk en 
bruikbaar voor mensen met een beperking en hoe kunnen structurele belemmeringen 
worden opgeheven?  

 

2.2. Methode 

Er is gebruik gemaakt van de Landelijke ToegankelijkheidsCode (LTC). Deze code bestaat 
sinds 1994 en is ontwikkeld op basis van de criteria uit het Handboek voor  
Toegankelijkheid1. Van alle onderdelen van een gebouw of object wordt weergegeven in 
hoeverre deze te gebruiken zijn door mensen met een functiebeperking.  Doordat bij de LTC 
de informatie over een gebouw of object is opgesplitst in onderdelen, is deze manier van 
keuren erg aantrekkelijk voor gebouwen die niet aan de ITS-eisen voldoen, maar wel (deels) 
bruikbaar zijn voor veel mensen. 
Door middel van een meting aan de hand van een checklist wordt een gebouw op 
onderdelen en functies beschreven naar de mate van bereikbaarheid, bruikbaarheid en 
toegankelijkheid. De checklist is als bijlage opgenomen achterin dit rapport. 
 

 

2.3. Wat is onderzocht? 

Er zijn in totaal 9 wijk- en buurtcentra onderzocht. De gebouwen zijn beoordeeld op 
verschillende aspecten die voor burgers met een beperking problemen kunnen opleveren in 
de dagelijkse praktijk. De onderdelen waarop de gebouwen zijn beoordeeld zijn de volgende:  
 
1. Bereikbaarheid 
Hieronder vallen de mogelijkheden tot parkeren voor mensen met een beperking en de 
aanlooproute; hieronder worden obstakels in de aanlooproute geschaard en het al dan niet 
aanwezig zijn van een geleidelijnensysteem en een bewegwijzering. 
 
2. Toegankelijkheid horizontaal 
Hieronder vallen de entree, de begane grond, de verdiepingsvloeren. 
 
3. Toegankelijkheid verticaal 
In hoeverre zijn liften aanwezig dan wel bruikbaar voor mensen met een beperking en in 
hoeverre voldoen hellingbanen aan toegankelijkheid. 
 
 

                                                
1 In het Handboek voor Toegankelijkheid staan verschillende criteria waaraan gebouwen 

moeten voldoen willen zij volledig toegankelijk zijn voor eenieder. Deze eisen aan gebouwen 
gaan onder andere over zaken als zien, horen, voelen, parkeren, hellingen en zo meer. 

Praktisch wordt hier beschreven wat de kwaliteitseisen zijn. 
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4. Bruikbaarheid 
In hoeverre zijn het sanitair c.q.  de toiletruimte, de balie en/of de receptie, de pinapparatuur, 
eet- of drinkruimte en de zalen ingericht op mensen met een beperking en zijn er 
voorzieningen voor auditief beperkten. 
 
5. Uitgankelijkheid 

In hoeverre zijn de nooduitgangen toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een 

beperking. 
 

 

2.4. De onderzochte instellingen 

De volgende wijk- en buurtcentra zijn onderzocht: 

- Wijkcentrum De Buurtstee   

- Wijkcentrum De Noorderzon  

- Buurthuis De Kade  

- Wijkcentrum De Toren 

- Tienercentrum Joy XL   

- Buurthuis De Spoel  

- Jongerencentrum Alouan 

- Buurthuis De Speelwinkel 

Wijkcentrum ’t Wiel is niet onderzocht, omdat dit wijkcentrum binnenkort opgeheven wordt.   
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3. Onderzoeksresultaten  

 
Hieronder worden de resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek bij bovenstaande wijk- 
en buurtcentra per onderdeel beschreven. Om een goed beeld te krijgen van de situatie zijn 
de bevindingen geïllustreerd met foto´s.  
 

 

3.1     Wijkcentrum De Buurtstee 

 

1. Bereikbaarheid 
Er is één gehandicaptenparkeerplaats aanwezig bij de Buurtstee.  De parkeerplaats voldoet 
aan de vereiste afmetingen.  Het is alleen niet mogelijk om vanaf de parkeerplaats naar de 
entree te gaan, omdat de doorgang op het trottoir versperd wordt door het verkeersbord voor 
een gehandicaptenparkeerplaats.  Dit verkeersbord is midden op het trottoir geplaatst 
waardoor men er als rolstoelgebruiker niet langs kan. Om bij de entree te komen van het 
wijkcentrum moet men als rolstoelgebruiker over de weg wat een onveilige situatie creëert.  
 

    
Verkeersbord Buurtstee 
 
 
2. Toegankelijkheid horizontaal 
De toegangsdeur draait naar buiten open, hetgeen het lastig maakt om hem open te trekken  
door rolstoel- en scootmobielgebruikers. Er is een drempel van 4 cm bij de toegangsdeur.  
Nu er een nieuw trottoir is, is de hoogte van de toegangsdrempel in totaal 4 cm. De drempel 
bestaat uit twee delen: 2 + 2 cm totaal. Er is geen oploopdrempel o.i.d.  

 
 Drempel ingang De Buurtstee 
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3. Toegankelijkheid verticaal 
Er zijn geen liften aanwezig dus mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit kunnen niet naar 
boven.  Er zijn bezoekersruimten boven die dus niet toegankelijk zijn. 
 
4. Bruikbaarheid  
Er is een aangepast toilet aanwezig.  Het toilet voldoet aan de afmetingen. De toiletpot is 
alleen niet in het midden geplaatst maar in de hoek, waardoor er links van het toilet geen 
ruimte is om met een rolstoel te staan. 
In de barruimte is geen zitgelegenheid voor rolstoelgebruikers.  De bar is 1.20 meter hoog en 
heeft geen verlaagd gedeelte.  
 
In de "gele" zaal worden activiteiten georganiseerd voor jongeren en ouderen. De 
toegangsdeur voldoet niet aan de vereiste breedte van 80 cm. De zaal staat vol met stoelen 
en tafels en is niet ingericht op mensen met een beperking. Het meubilair kan wel 
verschillend opgesteld worden. 
 
De peuterspeelzalen staan vol met meubilair en speelgoed en zijn niet bruikbaar voor 
rolstoelgebruikers.  
 
Er zijn geen voorzieningen voor slechthorenden. 
 
5. Uitgankelijkheid 

De nooduitgang is slecht te bereiken omdat er tafels en stoelen in de doorgang naar de 

nooduitgang staan.  Er is een hoge afstap naar buiten van 9 cm, die niet te nemen is met 

een rolstoel. 

 
 
 

3.2    Wijkcentrum De Noorderzon 

 
1. Bereikbaarheid  
De Noorderzon beschikt over een gehandicaptenparkeerplaats, maar deze voldoet niet aan 
de vereiste afmetingen. De parkeerplaats is te smal en is niet duidelijk aangegeven met een 
witte lijn. Om de entree te bereiken moet men een stuk over de rijweg om het trottoir op te 
kunnen.  
 
 
2. Toegankelijkheid horizontaal 
Voor de toegangsdeur is een drempel van 7 cm hoog. Om deze te overbruggen is een losse 
plank neergelegd. De deur draait naar buiten open en is dus lastig te openen vanuit een 
rolstoel/scootmobiel.  
De ruimten op de begane grond zijn goed toegankelijk; er bevinden zich geen 
hoogteverschillen. 
 
3. Toegankelijkheid verticaal 
De bezoekersruimten boven zijn niet bereikbaar.  Er is een trap, maar geen lift.  
 
4. Bruikbaarheid  
De Noorderzon heeft een aangepast toilet maar dit is beperkt bruikbaar, omdat er een 
uitstortgootsteen in geplaatst is, waardoor er heel weinig ruimte is om te manoeuvreren met 
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een rolstoel. Bovendien wordt het toilet gebruikt als opslagruimte en er staan diverse 
(schoonmaak)spullen, zoals voorraaddozen en een trap.  
De toiletpot is niet in het midden geplaatst waardoor men alleen aan de linkerkant naast het  
toilet kan staan met de rolstoel. Ook de gang naar het toilet is erg smal.  
 
 

 
 
Toilet De Noorderzon 
 
 
De kantine van de Noorderzon is goed bruikbaar. 
 
De vergaderzaal van de Noorderzon bevindt zich op de eerste verdieping en is dus niet 
bereikbaar voor rolstoelgebruikers. 
 
Er zijn geen voorzieningen voor slechthorenden. 
 
5. Uitgankelijkheid 

De nooduitgang is onbruikbaar voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Er is een hoge 

afstap naar buiten van 45 cm hoog. Bovendien komt men dan uit op een smal trottoir langs 

een drukke weg. 

 

 
 

Nooduitgang De Noorderzon 
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3.3    Wijkcentrum De Kade  
 
1. Bereikbaarheid 
Er is geen gehandicaptenparkeerplaats aanwezig.  Er is wel parkeergelegenheid op het 
eigen terrein.  
 
2. Toegankelijkheid horizontaal 
De toegangsdeur bestaat uit twee openslaande deuren. De deuren kunnen alleen met hulp 
van anderen geopend worden.  
Naar de bezoekersruimte is een drempel van 7 cm hoog. Er is geen oprit. Er bevinden zich 
obstakels die de functie van het gebouw belemmeren, zoals lage kasten in de gang. Deze 
kunnen wel makkelijk verwijderd worden.  
 
3. Toegankelijkheid verticaal 
Er bevinden zich boven geen bezoekersruimten. 
 
4. Bruikbaarheid  
Er is in De Kade een aangepast toilet aanwezig. Dit toilet is schuin in de hoek geplaatst, 
waardoor men niet met een rolstoel naast het toilet kan staan. Mensen die hun rolstoel naast 
het toilet moeten zetten om de transfer naar het toilet te kunnen maken , kunnen dit toilet niet 
gebruiken. De handdoeken, wasbak en spiegel zijn op stahoogte geplaatst en onbereikbaar 
vanuit de rolstoel. 
 
De barruimte is goed toegankelijk. De bar is gedeeltelijk verlaagd naar 100 cm. 
 
In de vergaderzaal en de recreatieruimte bevinden zich drempels van 3 cm. Er is een 
overbruggingshulp aanwezig maar deze is 4 cm hoog.  
 
Er zijn geen voorzieningen voor slechthorenden. 
 
5. Uitgankelijkheid 
De Kade heeft drie nooduitgangen, maar deze zijn alle drie niet te gebruiken door 
rolstoelgebruikers. De ene nooduitgang heeft een hoge afstap naar buiten van 20 cm. Ook is 
de doorgang naar de nooduitgang belemmerd door tafels en stoelen. Bij de tweede deur 
staat een paal precies voor de nooduitgang, waar je met een rolstoel niet langs kunt. De 
derde nooduitgang betreft een hoog raam. 
 

   
 
 Nooduitgangen De Kade  
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3.4    Wijkcentrum De Toren 

 

 

1. Bereikbaarheid  
Wijkcentrum De Toren beschikt niet zelf over een gehandicaptenparkeerplaats, maar op het 
parkeerterrein van winkelcentrum Goverwelle bevindt zich een gehandicaptenparkeerplaats. 
Deze ligt ongeveer op 200 m afstand van het wijkcentrum. 
De looproute vanaf deze parkeerplaats naar de entree van het wijkcentrum is goed 
toegankelijk.  
 
2. Toegankelijkheid horizontaal 
De bel bij de entree zit op 1.26 meter en daar is moeilijk bij te komen vanuit de rolstoel. Het 
gebeurt regelmatig dat er fietsen gestald zijn voor de ingang, waardoor je er helemaal niet bij 
kunt komen. 
 
De begane grond is goed toegankelijk. De gangen en de deuren van de ruimten zijn 
voldoende breed en er zijn geen drempels. 
 
3. Toegankelijkheid verticaal 
De Toren heeft geen verdiepingen. 
 
4. Bruikbaarheid 
De Toren heeft een aangepast toilet. Het toilet is redelijk toegankelijk.  De toiletpot is niet in 
het midden geplaatst, waardoor de ruimte rechts van de toiletpot te smal is om een rolstoel 
naast te zetten.  De manoeuvreerruimte in het toilet is beperkt. De spiegel boven de wastafel 
hangt te hoog. Ook is het niet goed aangegeven dat het een aangepast toilet betreft.  
 
De Toren beschikt over verscheidene zalen die gebruikt worden voor verschillende functies. 
Over het algemeen zijn de zalen goed toegankelijk.  In geen van de zalen is een aantal 
stoelen met groot zitoppervlak aanwezig. 
 
De Spelotheek in De Toren beschikt over een terras. Dit terras is niet bereikbaar voor 
rolstoelgebruikers, omdat men via een trapje het terras kan bereiken. De deurklink van de 
Spelotheek bevindt zich op1.70 meter hoogte. 
 
De grote zaal heeft een bar.  De bar is nergens verlaagd en niet bruikbaar voor 
rolstoelgebruikers. De toegangsdeur naar de grote zaal heeft een dranger en is daardoor 
heel zwaar te openen.  
 
In de grote zaal bevindt zich een ringleiding voor slechthorenden. 
 
5. Uitgankelijkheid 
De Toren heeft verschillende nooduitgangen. Geen enkele nooduitgang is bruikbaar voor 
rolstoelgebruikers. Overal zijn hoge afstappen variërend van 8 cm tot 50 cm, meestal in de 
vorm van enkele treden.  De officiële nooduitgang gaat door een gang en komt uit bij een 
deur waar zich een afstap bevindt van 40 cm hoog.  
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3.5      Tienercentrum Joy XL  

 

1. Bereikbaarheid 
Joy XL heeft geen gehandicaptenparkeerplaats. Wel bevindt zich op ongeveer 200 m 
afstand een gehandicaptenparkeerplaats bij station Goverwelle. 
De looproute vanaf deze parkeerplaats naar de entree is goed toegankelijk. 
 
2. Toegankelijkheid horizontaal 
De toegangsdeur heeft een drempel van 6,5 centimeter hoog aan de buitenkant en 4 cm aan 
de binnenkant. Er is een oprit, maar deze voldoet niet aan de hellingshoek, hij is te steil. 
De voordeurbel is in een hoek geplaatst op 1,5 meter hoogte en is onbereikbaar vanuit een 
rolstoel.  
 
De ruimten op de begane grond zijn goed toegankelijk.  
 
3. Toegankelijkheid verticaal 
Er bevinden zich geen bezoekersruimten op de verdiepingen.  
 
4. Bruikbaarheid  
Joy XL heeft een aangepast toilet, maar dit staat vol met spullen en wordt gebruikt als 
opslagruimte. Als men van het toilet gebruik wil maken, moet men eerst hulp vragen om alle 
spullen te verwijderen. 
De toiletpot is niet in het midden geplaatst waardoor men slechts aan één kant met de 
rolstoel naast het toilet kan staan. Ook is de draairuimte voor het toilet beperkt. 
 
Joy XL heeft verschillende zalen, waarvan de meeste goed bruikbaar zijn voor 
rolstoelgebruikers. 
In de gemeenschapsruimte bevindt zich een bar, die geen verlaagd gedeelte heeft voor 
rolstoelgebruikers. Geen enkele stoel heeft een groot zitoppervlak.  
 
Er zijn geen voorzieningen voor slechthorenden.  
 
5. Uitgankelijkheid 

De nooduitgang heeft een drempel van 4 cm.  De deur van de nooduitgang leidt naar een 

nooddeur van de aangrenzende school en daar gaat men via de entree van de school naar 

buiten.  

 

 
 

3.6    Buurthuis De Spoel  

 

1. Bereikbaarheid 
Er is geen gehandicaptenparkeerplaats aanwezig.    
Op het trottoir is een hellingbaan gemaakt naar de voordeur, maar er is geen oprit van de 
straat naar het trottoir, dus men kan de hellingbaan niet bereiken met de rolstoel.   
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2. Toegankelijkheid horizontaal 
De hellingbaan bij de toegangsdeur voldoet niet; hij is te smal en te steil. Ook is het plaveisel 
slecht. Er is veel kracht nodig om de toegangsdeur te openen. 
Op de begane grond bevinden zich geen hoogteverschillen. De gangen zijn echter smal en 
voldoen niet aan de vereiste breedte. Ook is er veel kracht nodig om de gangdeuren te 
openen. 
 

     
 
Ingang De Spoel 
 
3. Toegankelijkheid verticaal 
Er is een lift aanwezig om de bezoekersruimten boven te bereiken. De liftdeur en de lift zelf  
voldoen echter niet aan de vereiste breedten van 85 resp. 90 cm.  
 
4. Bruikbaarheid 
Er is in De Spoel geen aangepast toilet aanwezig.  
 
De Spoel heeft verschillende ruimten, waar o.a. cursussen worden gegeven. De deuren naar 
deze ruimten zijn erg smal en voldoen niet aan de vereiste breedte voor rolstoelgebruikers 
van 80 cm. Ook is er veel kracht nodig om de deuren te openen. 
 
Er zijn geen voorzieningen voor slechthorenden. 
 
5. Uitgankelijkheid 
De Spoel heeft alleen een nooduitgang op de begane grond. Op de 2 bovenverdiepingen zijn 
geen nooduitgangen. De nooduitgang op de begane grond bestaat uit twee dubbele deuren. 
De nooduitgang is van binnen goed te bereiken, maar aan de buitenkant bevindt zich een 
trap van 50 cm. hoog.    
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Nooduitgang De Spoel 

 

 

 

 

3.7    Jongerencentrum Alouan 

 
1. Bereikbaarheid 
Er is geen parkeergelegenheid bij jongerencentrum Alouan. Er kan alleen geparkeerd 
worden door vergunninghouders in de straat.  
De looproute naar de entree is goed toegankelijk.  
 
2. Toegankelijkheid horizontaal 
Bij de toegangsdeur is een drempel van 10 cm hoog. Er is geen oprit. Aan de binnenkant is 
de drempel 4 cm hoog.  
De toegangsdeur is een zware deur die niet zonder hulp geopend kan worden. 
Op de begane grond bevinden zich hoogteverschillen hoger dan 2 cm.  
 

   
 
Ingang Alouan 
 
 
3. Toegankelijkheid verticaal 
De bezoekersruimten boven zijn niet bereikbaar.  Er is een trap, maar geen lift.  
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4. Bruikbaarheid  
Er bevindt zich een zaal op de begane grond. Deze is niet goed toegankelijk omdat er 
hoogteverschillen zijn van meer dan 2 cm. 
De overige ruimten zijn boven en niet bereikbaar voor rolstoelgebruikers. 
 
Er zijn geen voorzieningen voor slechthorenden. 
 
Het jongerencentrum heeft een aangepast toilet. Het toilet is beperkt bruikbaar. De gang 
naar het toilet is erg smal. De toiletpot is niet in het midden geplaatst waardoor men alleen 
aan de rechterkant naast het toilet kan staan met de rolstoel. 
Ook is er weinig draairuimte voor het toilet en staan er schoonmaakspullen in het 
aangepaste toilet uitgestald, zoals emmers en een trap.  
 
5. Uitgankelijkheid 
De nooduitgang is niet bruikbaar voor rolstoelgebruikers. Men moet door twee zware deuren, 
een nauw halletje en vervolgens komt men naar buiten via een drempel van 16 cm hoog en 
komt men uit in een brandgang vol met onkruid.   
 

  
 

Nooduitgang Alouan 

 

 

3.8.   De Speelwinkel 

 
1. Bereikbaarheid  
De speelwinkel heeft geen gehandicaptenparkeerplaats.  Er is wel een eigen parkeerterrein 
aanwezig maar hier zijn geen speciale gehandicaptenparkeerplaatsen. 
De looproute vanaf het parkeerterrein naar de entree is goed toegankelijk.  
 
2. Toegankelijkheid horizontaal 
Bij de toegangsdeur bevindt zich een oprit . Deze voldoet aan de hellingshoek. 
Er is veel kracht nodig om de toegangsdeur te openen.  
 
De begane grond is goed toegankelijk.  
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3. Toegankelijkheid verticaal 
De bezoekersruimten boven zijn niet bereikbaar.  Er is een trap, maar geen lift.  
 
4. Bruikbaarheid  
De speelwinkel heeft geen aangepast toilet.   
 
De kantine is goed bruikbaar voor mensen met een beperking. 
 
Op de bovenverdieping bevinden zich verscheidene zalen, onder andere voor disco, yoga en 
gym.  Omdat er geen lift in het gebouw is, zijn deze zalen niet bereikbaar voor mensen die 
gebruikmaken van een rolstoel of scootmobiel. 
 
5. Uitgankelijkheid 
De nooduitgang is niet bruikbaar voor mensen met een beperking. Er is een dubbele deur, 
maar de tweede deur kan alleen met hulp geopend worden. De enkele deur is niet breed 
genoeg voor rolstoelgebruikers. Er is een hoge afstap en de hellingshoek voldoet niet aan de 
vereiste afmetingen.   
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4.  Conclusies en aanbevelingen 
 

Op bijna alle onderdelen scoren de wijk- en buurtcentra onder de maat. Hieronder volgt een 

kort overzicht: 

 

 

De Buurtstee:      1. Bereikbaarheid door verkeersbord bemoeilijkt; wel eigen P 

                              2.Toegangsdeur draait naar buiten en heeft een drempel van 4 cm; 

                              3. De verdiepingsvloer is niet te bereiken; 

                              4. De nooduitgang heeft een afstap van 9 cm. 

De Noorderzon:    1. Te kleine P; 

                       2. Toegangsdeur zwaar; 

                               3. Drempel van 7 cm; 

                               4. De verdiepingsvloer is niet te bereiken; 

                               5. Aangepast toilet staat te vol; 

                               6. De nooduitgang heeft een afstap van 45 cm. 

De Kade                1. P op eigen terrein; 

                               2. Drempel bij toegang 7 cm; 

          3. Alle nooduitgangen niet te gebruiken. 

De Toren               1. P bij winkelcentrum; 

                               2. Bel bij toegang te hoog; 

                               3. Aangepast toilet te klein; 

                               4. Nooduitgangen niet te gebruiken. 

Joy XL                   1. Geen P; 

                               2. Bel bij toegang te hoog; 

                               3. Drempel bij toegang te hoog en hellingshoek van oprit voldoet niet aan                                

                                   de eisen; 

                               4. Nooduitgang heeft een afstap van 4 cm. 

De Spoel                1. Geen P; 

                                2. Toegangsdeur met rolstoel of scootmobiel niet te bereiken; 

                                3. Geen aangepast toilet; 

                                4. Nooduitgang heeft trap van 50 cm hoog. 

Alouan                    1. Geen P; 

                                2. Toegangsdeur gaat zwaar open; 

                                3. Drempel van 10 cm; 

                                4. Verdiepingsvloer is niet te bereiken; 

                                5. Aangepast toilet staat te vol; 

                                6. Nooduitgang heeft afstap van 16 cm. 

De Speelwinkel      1. P op eigen terrein; 

                                2. Oprit bij toegang voldoet minimaal; 

                                3. Verdiepingsvloer is niet toegankelijk; 

         4. Er is geen aangepast toilet; 

                  5. De nooduitgang is niet te gebruiken. 
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De belangrijkste conclusies: 
 
Bereikbaarheid 
Veel van de onderzochte wijk- en buurtcentra in Gouda zijn slecht bereikbaar. Meestal zijn er 
geen of te weinig gehandicaptenparkeerplaatsen of ze voldoen niet aan de vereisten.  
 
Entree 
In bijna alle welzijnsinstellingen is de entree onvoldoende toegankelijk voor mensen met een 
beperking. In alle gevallen is er geen automatische deur aanwezig en vaak is het niet 
mogelijk voor mensen die in een in een rolstoel zitten om bij de deurbel te komen. Daarnaast 
is er vaak een hoge drempel om binnen te komen. 
 
Liften 
Niet alle wijk- en buurtcentra die een bovenverdieping hebben, beschikken over een lift. 
Alleen wijkcentrum de Spoel heeft een lift, maar deze is kleiner dan de wettelijke eis, die is 
opgenomen in het bouwbesluit: de kooi van een lift als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, heeft 
een vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x 1,35 m. 
 
Toilet 
In vrijwel alle gevallen voldoet het aangepaste toilet niet aan de vereiste afmetingen en is het 
niet of slecht bruikbaar voor mensen in een rolstoel. Heel vaak wordt het toilet gebruikt als 
opslagruimte. 
 
Auditief gehandicapten 
Voor auditief gehandicapten zijn de welzijnsinstellingen onvoldoende toegankelijk. Alleen in 
De Toren is een ringleiding aanwezig. 
 
Nooduitgang  
Bij geen van de buurt- en wijkcentra zijn de nooduitgangen toegankelijk voor mensen met 
een beperking. Overal vormt de nooduitgang een onoverkomelijke barrière voor mensen in 
een rolstoel. 
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Aanbevelingen2 

 

Mede in het kader van de Wmo en de nota OptimaForma Beleid Welzijn waarin participatie 

en integratie boven alles gaat, moet gestreefd worden naar maximale toegankelijkheid van 

welzijnsactiviteiten voor mensen met een beperking. Fysieke toegankelijkheid van 

buurthuizen en wijkgebouwen is daarvoor een eerste vereiste. Uit dit onderzoek blijkt dat de 

fysieke toegankelijkheid van buurthuizen en wijkgebouwen aanzienlijk verbeterd dient te 

worden. 

 

Om dit te realiseren beveelt de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking het 

volgende aan, waarbij aangetekend dat onderstaande aanbevelingen voor een deel ook 

toepasbaar zijn op de toegankelijkheid van openbare gebouwen in het algemeen. 

 
Aanbeveling 1 

Stel  op basis van de resultaten uit dit onderzoek een actieprogramma op om de 

toegankelijkheid van de wijk- en buurtcentra in Gouda te verbeteren. 

Doe dit samen met de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking.   

Maak hiervoor een planning per gebouw wanneer en hoe het volledig toegankelijk gemaakt 

wordt. 

 

Aanbeveling 2 

Maak in dit actieprogramma een tijdsplan, waarin wordt gestreefd om voorlopig ten minste  

elk wijk- een welzijnsinstelling volledig toegankelijk te maken voor mensen met een 

beperking en voor ouderen. Begonnen kan worden aan de welzijnsinstellingen in of nabij 

woon- en of zorgzones. 

 

Aanbeveling 3 

Laat nader onderzoek uitvoeren naar de relatie tussen bezoek van mensen met een 

beperking en van ouderen aan welzijnsinstellingen en de mate van toegankelijkheid van 

deze instellingen. 

 

Aanbeveling 4 

Maak subsidieverstrekking afhankelijk van de mate van toegankelijkheid van gebouwen waar 

welzijnsinstellingen zijn gevestigd. Houd hierbij als maatstaf het Handboek voor 

Toegankelijkheid aan. 

 
Aanbeveling 5 

Attendeer standaard opdrachtgevers, architecten en uitvoerders op het Handboek voor 

Toegankelijkheid bij het tot stand brengen van een nieuw gebouw dat zal fungeren als 

openbaar gebouw. 
 
Aanbeveling 6 

Neem in de bouwverordening standaard (eventueel als bijlage) de Richtlijnen voor 

Toegankelijkheid op. 

                                                
2 De aanbevelingen zijn mede gebaseerd op het Advies over toegankelijkheid welzijnsinstellingen van de 

Stichting Platform Agenda 22, januari 2010. 
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Aanbeveling 7 

Betrek vanaf het eerste moment bij nieuwbouw van gebouwen waarin welzijnsinstellingen 

zijn gevestigd, belangenbehartigers van mensen met een beperking en ouderen, opdat 

invulling kan worden gegeven aan hun wensen en mensen met een beperking en ouderen 

zo volledig mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Wanneer belangenbehartigers 

vanaf het eerste moment betrokken worden bij de toegankelijkheid, is dit meestal niet 

kostenverhogend. 

 
Aanbeveling 8 
Pas  -in het kader van ieders veiligheid-  evacuatieplannen aan op mensen met een 
beperking en op ouderen. Hierbij kan worden gedacht aan een evacuatiestoel. 
 

 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 


