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1. Inleiding 

In oktober 2014 opende Cinema Gouda zijn deuren voor het publiek en werden de eerste 

films vertoond. De gloednieuwe bioscoop, gelegen naast het Huis van de Stad en station 

Gouda, telt zes zalen, zodat een groot publiek bediend kan worden.  

Het is van belang, gezien de diversiteit in aanbod van films en daardoor van bezoekers, dat 

Cinema Gouda goed toegankelijk is en men geen barrières tegenkomt als men een film wil 

bekijken. Wil men naar een inclusieve samenleving, dan moet iedereen toegang hebben tot  

Cinema Gouda. Omdat toegankelijkheid belangrijk is voor participatie van alle burgers en 

voor integratie voor mensen met een beperking, heeft de Goudse Adviesraad voor mensen 

met een Beperking een toegankelijkheidsonderzoek verricht nu het gebouw in gebruik is. 

Hoofddoel van dit onderzoek is aan de weet te komen wat er gedaan is met de eerder 

uitgebrachte adviezen,  hoe het gesteld is met de toegankelijkheid en of Cinema Gouda is 

voorbereid op de wetten en regels, gesteld in het VN-verdrag inzake de rechten van de mens 

met een handicap. 

Het wetgevingsproces ten behoeve van de ratificatie van het VN-verdrag in 2015 is al van 

start gegaan. Het belangrijkste gevolg van het Verdrag is de brede juridische basis die het 

legt voor gelijke rechten voor mensen met een handicap. Mensen met een beperking 

moeten in staat gesteld worden om zelf de regie te voeren over hun leven  en – waar nodig – 

kunnen rekenen op ondersteuning om op voet van gelijkheid mee te doen in de 

samenleving.  

Het realiseren van een inclusieve samenleving  is een gedeelde verantwoordelijkheid van de 

overheid, de burgers, de maatschappelijke organisaties en ondernemers. 

Niemand hoeft te wachten op de ratificatie van het VN-verdrag om een inclusieve 

samenleving te realiseren, daar een samenleving waarin iedereen mee kan doen, 

vanzelfsprekend moet zijn. Daarbij hoort een goede toegankelijkheid van openbare 

gebouwen. 

Cinema Gouda is een nieuw gebouw met een publieke functie. Men zou kunnen verwachten 

dat de toegankelijkheid van het gebouw aan de nieuwste ITs-eisen (Integraal 

Toegankelijkheidstandaard) voldoet. 
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2. Wat is toegankelijkheid? 

Stel, u rijdt met uw auto in een stad en opeens is de straat zo smal dat u niet verder kunt 

rijden. Verbaasd, maar niet verslagen zoekt u een andere straat in dezelfde richting. Deze is 

breed, maar plotseling staat u voor een hoogteverschil van een halve meter. Van welke kant 

u het ook probeert, u komt niet verder. Overal stuit u op obstakels. Na een aantal dagen 

zullen ze u niet meer in de auto op straat zien. Wie legt nu zulke wegen aan? Het is 

frustrerend, omdat de weg met dezelfde moeite en met dezelfde kosten wel toegankelijk en 

dus bruikbaar had kunnen zijn.  

Gelukkig kunt u nog lopen en fietsen. Veel mensen met een stoornis of beperking kunnen 

dat niet en toch komen ze anno 2014 veel belemmeringen in hun omgeving tegen. Er is 

doorzettingsvermogen voor nodig om de moed niet te verliezen en toch deel te blijven 

nemen aan onze samenleving. Thuisblijven is geen optie. Iedereen wil en moet mee kunnen 

doen, ongeacht zijn/haar belemmering.  

Toegankelijkheid is de mogelijkheid van personen om zelfstandig en op een gelijkwaardige 

manier gebruik te maken van de openbare ruimte, gebouwen, voorzieningen, producten en 

diensten. 

Zelfstandig houdt in dat iedereen zonder hulp de onderdelen van de voorziening moet 

kunnen bereiken en bedienen. Wanneer er hulp geboden moet worden, kan de voorziening 

beperkt genoemd worden.  

Onder gelijkwaardig verstaan wij een voorziening die door iedereen op dezelfde manier 

gebruikt en bereikt kan worden. Als bij een voorziening de rolstoelgebruiker en/of de 

scootmobielrijder bijvoorbeeld door een andere entree moet, dan is die voorziening beperkt 

toegankelijk te noemen. Een uitzondering hierop zijn speciale parkeerplaatsen, sanitaire 

ruimtes en braillemenu’s. 
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3. Onderzoeksmethode 

 

3.1. Doel 

Kernvraag van het onderzoek is: in hoeverre is Cinema Gouda toegankelijk en bruikbaar voor 

alle mensen, ongeacht hun beperking en voorbereid op de wetten en regels gesteld in het 

VN-verdrag inzake de rechten van de mens met een handicap. 

3.2. Methode 

Er is gebruik gemaakt van de algemene toegankelijkheidsrichtlijnen uit het Handboek voor 

Toegankelijkheid, van waaruit de ITs-eisen (Integraal Toegankelijkheidsstandaard), 

geformuleerd zijn door de CG-Raad. Hierin wordt van alle onderdelen van een gebouw of 

voorziening aangegeven aan welke eisen zij moeten voldoen om gebruikt te kunnen worden 

door mensen met een handicap. 

  



Toegankelijkheidsonderzoek Cinema Gouda 6 Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 

4. Wat is onderzocht 

Cinema Gouda is onderzocht op de volgende onderdelen: 

4.1. Toegankelijkheid 

4.1.1. Bereikbaarheid 

Hierbij wordt gekeken of het openbaar vervoer een stopplaats heeft op maximaal 200 m 

vanaf de entree, of er binnen 50 m een gehandicaptenparkeerplaats is die voldoet aan de 

gestelde afmetingen en voorzien is van een verkeersbord, of de looproute naar de entree 

begaanbaar is, of er voor de entree iemand met een auto afgezet kan worden.  

4.1.2. Toegankelijkheid entree 

Hierbij wordt gekeken of de toegangsdeur voldoet aan de juiste breedte, of er een drempel 

is en wat voor soort deur het is.  

4.1.3. Toegankelijkheid begane grond 

Hier wordt gekeken of men de ruimte goed kan betreden, de  balie, de lift en de 

gebruiksruimte goed kan bereiken. 

4.1.4. Toegankelijkheid verticaal  

Hierbij wordt gekeken of er een lift is, of deze aan de juiste afmetingen voldoet, of de 

trappen aan de vereisten voldoen. 

4.1.5. Uitgankelijkheid 

Hieronder wordt verstaan de vluchtwegen, de nooduitgangen en het alarm. 

4.2. Bruikbaarheid 

Hierbij wordt gekeken naar de toiletten, de foyer, het meubilair, de bewegwijzering, de 

website, de telefoonbeantwoording en benadering/bejegening. 
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5. Conclusie 

Cinema Gouda is een  gloednieuw gebouw. Het gebouw met de geheel doorzichtige, glazen 

benedenverdieping en de witte bovenkant waarin de cirkels met wisselend licht 

lensopeningen voorstellen, nodigt uit tot een bezoek.  

Ontwerp 

Het is een mooi ontwerp en als de bezoeker het gebouw betreedt, ziet hij licht en ruimte.  

Geen gedrang bij de kassa’s , maar een ruime hal, waar men zich kan opstellen om een 

kaartje te kopen.  

Men kan naar boven via de trap, de roltrap en de lift (die niet vrij toegankelijk is om misbruik 

te voorkomen).  

Maar hoe zit het met het gebruik en de toegankelijkheid van de bioscoop? Iedere architect 

weet dat toegankelijkheid en bruikbaarheid voorwaarden zijn voor een goed gebruik van een 

gebouw. Iedere gebruiker weet dat een architect ook een mooi ontwerp wil maken. Twee 

aspecten die conflicterend kunnen zijn. Is dat bij Cinema Gouda ook het geval? Zo op het 

eerste gezicht lijkt er geen vuiltje aan de lucht.  

Lift 

Maar met de checklist in de hand en rijdend in een rolstoel of scootmobiel, komt men toch 

wat obstakels tegen. De lift is een kwartslag gedraaid, de diepte en de breedte zijn 

verwisseld, waardoor inrijden met een rolstoel of scootmobiel bemoeilijkt wordt, daar de lift 

niet diep genoeg is. 

Aangepaste toiletten  

Er zijn twee aangepaste toiletten, een op de parterre en een op de tweede etage, hetgeen 

een goede service lijkt; jammer dat ze niet aan de voorwaarden voldoen.  

Balies in foyers 

Op de eerste en tweede verdieping bevindt zich een foyer. Men kan wat kopen en daar 

plaats nemen of iets meenemen in de zaal. De balies in de foyers zijn te hoog om vanuit een 

rolstoel er iets af te pakken. 

Rolstoelplaatsen  

De zes zalen hebben een ruimte waar een rolstoel opgesteld kan worden. Echter, bij twee 

zalen is de ruimte te krap om met een rolstoel te staan. Het kan toch niet de bedoeling zijn 

dat van de zes zalen maar vier toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers!  
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Trappen 

De hoge trappen hebben maar één rustplaats en de leuningen zijn aan de hoge kant, liggen 

door de vierkante leggers niet prettig in de hand en  zijn te kort, omdat ze niet aan het begin 

en eind 30cm doorlopen. Bovendien hebben  de eerste en laatste trede  geen tactiele 

onderscheiding, wat verwarrend kan werken daar de vloerbedekking gelijk is aan de 

traptreden. Naar boven kan men nog met de roltrap, naar beneden moet men via de trap. 

Goede service  

Afrondend komt de GAB tot de conclusie dat Cinema Gouda een gebouw is dat uitnodigt tot 

een bezoek. Voor mensen die goed ter been zijn, is er geen vuiltje aan de lucht. De service is 

van hoog niveau.  

Veel obstakels 

Maar mensen met een beperking ondervinden te veel obstakels  om met plezier naar de 

bioscoop te gaan.  Daardoor komen wij nu tot de conclusie dat Cinema Gouda beperkt 

toegankelijk is. Het is zeer teleurstellend te moeten concluderen dat het gebouw juist op 

alle punten die voor mensen met een beperking van belang zijn, slecht scoort. 

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking verwacht en heeft er ook alle 

vertrouwen in dat de Stichting Schouwburgcomplex Gouda de obstakels wegneemt, zodat 

iedereen met plezier alle films in welke zaal dan ook kan gaan bekijken. 
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6. Het onderzoek 

 

6.1. Bereikbaarheid 

 

6.1.1. Openbaar vervoer 

Zoals in de voorwaarden staat, moet er een halte voor het openbaar vervoer op maximaal 

200 m vanaf de entree zijn.  

 Is er een halte of stopplaats op maximaal 200 m vanaf de entree?                            Nee 

Aanbeveling 6.1.1.: 

 Vraag de gemeente Gouda te zorgen voor een verlaagde trottoirband, zodat men 

bij de Kiss and Ride-zone vanuit de taxibus of auto met de rolstoel zo door kan 

rijden naar de ingang. Nu moet men een eind omrijden. 

 

6.1.2. Parkeerplaatsen 

2% van de aanwezige parkeerplaatsen dient gehandicaptenparkeerplaats te zijn en dienen 

zich te bevinden binnen een afstand van 50 m vanaf de entree. De afmetingen dienen bij 

langsparkeren, zoals hier het geval is,  3500 x 6000 mm te zijn. Er moet een bord geplaatst 

zijn. 

 Zijn er tenminste 2 % van alle aanwezige parkeerplaatsen GPP’s ?                           ja 

 Zijn de GPP’s binnen een afstand van 50 m van de entree?                                       Nee 

 Zijn de GPP’s 3500 mm x 6000 mm ?                                                   Nee 

 Is de parkeerplaats gemarkeerd met een kruis of symbool en voorzien van  een E6 

bord?                                                                                                                                      Ja 

Opmerkingen: 

De GPP’s zijn vóór het Huis van de Stad gesitueerd. De eerste bevindt zich op 70 m vanaf de 

entree en daar de GPP’s 6 m lang zijn, ligt de vierde parkeerplaats op bijna 100 m afstand.  

De lengte van de GPP’s voldoen aan de voorwaarden, de breedte niet. Daarbij wordt door de 

drukke weg aan de ene kant en het fietspad aan de andere kant, het uitstappen 

levensgevaarlijk. Indien men parkeert bij de GPP die het dichtst bij Cinema Gouda is, dan kan 

men niet de stoep oprijden. Men moet eerst een stukje over het fietspad voor men bij het 

gedeelte komt met de verlaagde stoeprand.  

Aanbeveling 6.1.2. 

 Vraag de gemeente Gouda  de parkeerplaatsen te verbreden tot 3500 mm , zodat men 

genoeg ruimte heeft om aan beide zijden te kunnen uit stappen.  



Toegankelijkheidsonderzoek Cinema Gouda 10 Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 

 

6.1.3. Looproute 

 Is de looproute vanaf de openbare weg tot de entree toegankelijk?              Ja 

 Is de weg vanaf de GPP naar de entree toegankelijk?                                        Ja    

Opmerkingen: 

Als men vanaf de GPP naar de entree wil, moet men het fietspad oversteken en dan meteen 

de stoep op rijden, omdat er verderop een hoge stoeprand is.  

6.1.4. Gids- en geleidelijnen 

Er moet bij een route gebruik gemaakt worden van kleurcontrast en of geleidelijnen. 

 Zijn de looproutes goed zichtbaar en voelbaar voor mensen met een visuele beperking? 

                                                                                                                           Nee 

Opmerking: 

Er zijn geen gids- of geleidelijnen die leiden naar de entree. Mensen die slechtziend zijn, 

moeten ook in staat gesteld worden een bioscoop te bezoeken. Gidslijnen zijn natuurlijke 

lijnen, bijvoorbeeld een doorlopende haag. Geleidelijnen zijn tegels die in een rij zijn gelegd 

en zowel in kleur als voelbaar opvallen en voorzien zijn van ribbels.  

Aanbeveling 6.1.4.: 

 Vraag de gemeente Gouda te zorgen voor geleidelijnen op het trottoir. 
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6.2. Toegankelijkheid 

 

6.2.1. Entree 

Een goed bruikbare ingang is duidelijk te onderscheiden in de gevel van het gebouw. Bij het 

ontwerpen van het gebouw moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van natuurlijke 

gidslijnen naar de entree van het gebouw. Vanaf de ingang moet er een logische route zijn 

naar de receptie of informatiebalie . Wanneer er geen gidslijn is, verdient het aanbeveling 

om een geleidelijn aan te brengen.  

Entree 

Voldoet de entree aan bovenstaande voorwaarden: 

 Is de ingang duidelijk te onderscheiden in de gevel?                                            Ja   

 Is er gebruik gemaakt van natuurlijke gidslijnen?                                                  Nee 

 Is er een logische route van de ingang naar de informatiebalie?                        Ja   

Opmerkingen: 

De gevel van de benedenetage is geheel van glas en zo ook de entreedeuren, die iets 

inspringen ten opzichte van de rest van de gevel.  De dubbele deuren zijn voorzien van een 

sticker op iedere deur die beduiden dat de deuren elektronisch opengaan. Zodra men voor 

de deuren staat, gaan ze automatisch open. Zo kan men zich niet vergissen. 

Aan de westzijde van het gebouw is ook een ingang. Dit staat nergens aangegeven en de 

dubbele deuren die automatisch opengaan, onderscheiden zich door van de gevel door iets 

in te springen.  

Bij binnenkomst is het duidelijk waar de kassa’s zijn. Aan de voorkant van de balie staat met 

lichtletters ‘kassa’. Op de begane grond bevinden zich ook de toiletten, die op de deur een 

duidelijk pictogram hebben. 

Advies 6.2.1.: 

 Geef de ingang aan de westzijde duidelijker aan. 

 

6.2.2. Deuren 

De vrije doorgang moet minimaal 850 mm zijn. Bij dubbele deuren moet de vrije doorgang 

van één deur minimaal 850 mm zijn. Drempelhoogten tot 20 mm zijn toegestaan. De vrije 

hoogte van deuren moet minimaal 2300 mm zijn. De deur moet een contrasterende kleur 

hebben ten opzichte van de omgeving. 

 Wanneer er glazen deuren worden gebruikt, moeten deze worden gemarkeerd op een 

hoogte tussen 1400 mm en 1600mm. 
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Bediening van een handbediende deur: 

Vanuit het hart van de bediening (deurgreep) moet aan weerszijde minimaal 500 mm vrije  

ruimte zijn. De deurgreep moet een contrasterende kleur hebben. 

Openingskracht en vertraging van handbediende deuren: 

De kracht die nodig is om een deur te openen mag niet meer bedragen dan 15 Newton. Een 

goede deur kan men met twee gestrekte vingers openen; indien niet, dan is er te veel kracht 

nodig. De deur moet op 90o open blijven staan of voorzien zijn van een sluitvertraging bij 

gebruik van een dranger. 

Een deurknop moet werken d.m.v. een hefboom, geen ronde of bolvormige klink.  

Deuren 

 Is de vrije doorgang minimaal 850 mm?                                                                     Ja   

 Is de drempelhoogte niet meer dan 20 mm?                                                             Ja   

 Is de vrije hoogte van de deur minimaal 2300 mm?                                                 Ja  

 Heeft de deur een contrasterende kleur t.o.v. zijn omgeving?                              Nee 

 Hebben de glazen deuren een markering?                                                                Ja   

 Is er aan weerszijde van de handgreep een vrije ruimte van 500 mm?                Ja   

 Heeft de deurgreep een contrasterende kleur?                                                        Ja   

 Voldoet de deurknop aan de voorwaarden?                                                             Ja 

 Voldoet de kracht die nodig is om de deur te openen zich aan de  

voorwaarden?                                                                                                                 Nee 

 Heeft de deur een sluitvertraging?                                                                             Nee 

Opmerkingen: 

Voor de entreedeuren, zie boven. 

Alle deuren hebben een breedte van 900 mm en voldoen daarmee aan de eisen.  

De deuren naar de toiletten zijn duidelijk herkenbaar door het grote pictogram dat erop 

geschilderd is. De deuren hebben een metaalkleurige deurklink.  De toegangsdeur naar de 

toiletten op de begane grond heeft een dranger, waardoor de deur zwaar opengaat en snel 

weer dicht gaat. De deur van het aangepaste toilet moet zelf dichtgetrokken worden, 

hetgeen zeer moeilijk is vanuit een rolstoel.  

De deuren die toegang geven tot de bioscoopzalen zijn te herkennen aan het grote cijfer dat 

aangeeft welke zaal het is. De deuren hebben een lange, verticale stang die als deurklink 

fungeert. De deuren gaan zwaar open, maar als men een film gaat bezoeken, is de deur 

geopend. 
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Aanbeveling 6.2.2.:  

 Zorg ervoor dat de deur die toegang geeft tot de toiletten makkelijker te openen is; 

 Zorg voor een sluitvertraging bij de deur die toegang tot de toiletten geeft; 

 Monteer een metalen plaat aan de onderkant van de deur om beschadiging door 

rolstoelen  te voorkomen; 

 Monteer een horizontale beugel aan de binnenkant van de deur van het aangepaste 

toilet (op 900 mm à 1050 mm hoogte) waarmee de deur dichtgetrokken kan worden.  

 

6.2.3. Trappen 

Een trap moet minimaal 1200 mm breed zijn (dit is de vrije maat tussen de trapleuningen). 

De optrede van een binnentrap moet kleiner dan 185 mm zijn en de aantrede groter dan 240 

mm. 

Er moet minstens één rustplaats per 1800 mm hoogteverschil aanwezig zijn.  

Trappen moeten aan weerszijden voorzien zijn van een leuning, die contrasteert met de 

kleur t.o.v. de muur waartegen hij geplaatst is. De diameter van de leuning dient minimaal 

30 mm en maximaal 50 mm te zijn en is geplaatst op een hoogte tussen 850 mm en 950 mm 

vanaf het begin van de aantrede. De vrije ruimte tussen muur en leuning is 50 mm. De 

leuning moet minimaal 300 mm voor de eerste trede en minimaal 300 mm na de laatste 

trede horizontaal eindigen.  

Traptreden kunnen het beste over de gehele breedte gemarkeerd worden. Een tactiele 

contrastmarkering moet aangebracht worden op de eerste en laatste treden. De breedte 

moet gelijk zijn aan de breedte van de trap. 

Trappen voor evacuatie zijn minimaal 1300 mm breed. 

Trappen 

 Is de trap minimaal 1200 mm breed?                Ja   

 Voldoen de treden aan de bovengenoemde voorwaarden?                                  Ja  

 Is er bij 1800 mm een rustplaats aangebracht?                                                       Nee 

 Voldoen de leuningen aan de bovengenoemde diameter?                                   Nee 

 Zitten de leuningen op de juiste hoogte?                                                                  Nee 

 Is er een vrije ruimte tussen leuning en muur van 50 mm ?                                  Nee 

 Beginnen en eindigen de leuningen zoals bovengenoemd?                                  Nee 

 Zijn de traptreden gemarkeerd?                                                                                 Nee 

 Voldoet de trap voor evacuatie aan de voorwaarde?                                              Ja   
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Opmerkingen: 

Omhoog kan men met de roltrap, maar indien men naar beneden gaat, is men op de trap 

aangewezen.  

De trappen zijn hoog,  40 treden. Er is één rustplaats. Bij zo’n hoge trap zou men twee 

rustplaatsen verwachten. 

De leuningen bevinden zich op 980 mm hoogte en de leggers zijn 60 mm breed en niet 

makkelijk te omvatten door hun platte vorm. Bovendien is de ruimte tussen de leuning en de 

muur 40 mm i.p.v. 50 mm. 

Belangrijker is dat de leuning niet 300 mm doorloopt; dat is echt een vereiste. Ook belangrijk 

is dat de eerste en laatste traptreden gemarkeerd zijn over de gehele breedte. 

Aanbevelingen 6.2.3.: 

 Zorg ervoor dat de leuningen aan het begin en aan het einde van de trap 300 mm 

doorlopen; 

 Zorg voor een tactiele markering op de bovenste en onderste treden, ook bij de 

rustplaats. 
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6.2.4. Liften  

Cinema Gouda beschikt over een kooilift. Het vloeroppervlak van een kooilift dient bij 

voorkeur 1050 mm bij 2050 mm te zijn. Zo’n lift is geschikt voor een brancard, bed of 

scootmobiel. Het vloeroppervlak kan ook 1050 mm x 1500 mm zijn, waarbij 1500 mm de 

inrijddiepte betreft. Dan is de lift geschikt voor rolstoelen en een beperkt aantal 

scootmobielen. Vorig jaar is gebruik gemaakt van, naar nu blijkt, verouderde maten. 

Geadviseerd is een lift van 1400 mm x 1100 mm. 

In gebouwen, gerealiseerd vóór 2008 is een vrij vloeroppervlak van 1050 mm x 1350 mm 

toelaatbaar, maar deze liften niet geschikt voor scootmobielen.  

Er dient een leuning in de lift te zijn op een hoogte tussen 850 mm en 950 mm. De 

bedieningsknoppen dienen tussen 900 mm en 1200 mm hoogte te zijn aangebracht en 

uitgevoerd in een contrastkleur met de achtergrond.   

In de lift moet een spiegel aangebracht worden die kan fungeren als achteruitkijkspiegel.  

Afmetingen 

 Is de diepte van de kooilift (gemeten vanaf de binnenkant van de deuren) minstens 1500 

mm? (het betreft hier een nieuw gebouw)               Nee 

 Is de breedte van de kooilift minimaal 1050 mm?                                                  Ja 

 Is het hoogteverschil tussen vloer en lift minder  dan 20 mm (stoponnauwkeurigheid)?                                                                                           

Ja 

Is de spleet tussen de schacht en de liftkooi minder  dan 20 mm?                  Nee 

Bedieningselementen 

 Zitten de bedieningsknoppen op een hoogte tussen 900 en 1200 mm ?            Ja   

 Zijn de liftknoppen aangegeven in een contrasterende kleur?                             Ja 

 Zijn de knoppen in cijfers of letters in reliëf (eventueel in braille) 

aangebracht?                                                                                                                  Ja 

 Is er een leuning in de lift aangebracht?                                                                    Ja 

 Bevindt deze leuning zich tussen 850 en 950 mm vanaf de liftvloer?                  Ja 

 Is er een spiegel op de achterwand aangebracht waardoor het gemakkelijker is achteruit 

te rijden?                                                                                                         Nee 

Opmerkingen: 

De afmetingen van de lift zijn 1300 mm x 1450 mm en voldoen niet aan de voorwaarden. De 

diepte is 1300 mm en de breedte 1450 mm. Het is  uiterst betreurenswaardig dat de diepte 

en de breedte verwisseld zijn. Dat betekent dat de inrijdmogelijkheid beperkt is en daardoor 

is het voor sommige scootmobielrijders niet mogelijk  gebruik te maken van de lift. 
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De spleet tussen de schacht en de liftkooi is 30 mm.  

Aanbevelingen 6.2.4.: 

 Zorg ervoor dat mensen die niet naar boven kunnen omdat hun scootmobiel niet in de 

lift past, op een andere manier naar boven kunnen komen;  

 Plaats een rolstoel bij de lift, zodat mensen vanuit hun scootmobiel plaats kunnen 

nemen in de rolstoel en zo naar boven kunnen gaan; 

 Reserveer voor hen een plaats die het dichtst bij de zaaldeur is; 

 Monteer een achteruitkijkspiegel in de lift. 

 

6.2.5. Vluchtwegen en nooduitgangen 

Alle nooduitgangen en vluchtwegen dienen te voldoen aan de eisen zoals hierboven 

omschreven wat betreft looproutes, deuren en verkeersruimten. 

Vluchtvoorzieningen 

Op  elke verdieping moeten rook- en brandvrije toevluchtsoorden zijn bij de verticale 

vluchtroutes richting uitgang, waar mensen veilig kunnen wachten tot zij door de brandweer 

bevrijd worden. Hier moet ook ruimte zijn om met een rolstoel buiten de looproute te 

kunnen wachten (minimaal 900 x 1200 mm) Deze opstelplaatsen voor rolstoelen moeten 

niet een blokkade vormen voor anderen.  

Trappen voor evacuatie moeten minimaal 1300 mm breed zijn, zodat hulpverleners iemand 

naar beneden kunnen dragen.  Bovendien moet er een stevige leuning zijn. 

Vluchtvoorziening 

 Zijn er op elke verdieping rook- en brandvrije toevluchtsoorden?                           Ja   

 Zijn hier opstelplaatsen voor rolstoelgebruikers die aan de eisen voldoen?          Ja   

 Voldoet de trap aan de voorwaarden?                                                                          Ja   

 Hangt er op iedere verdieping een plan met vluchtroute?                                        Nee 

Alarmsignalen 

Alarmsignalen moeten van alle kanten te zien en te horen zijn.  

Het verdient aanbeveling een evacuatiestoel in de directe omgeving van de vluchtroute te 

plaatsen. Ieder personeelslid moet op de hoogte zijn van het gebruik van de hulpmiddelen 

die nodig zijn i.v.m. evacuatie. 

 Zijn de alarmsignalen goed te zien en te horen?                                                      Ja   

 Is er een evacuatiestoel nabij de vluchtroute?                                                        Nee 

 Is ieder personeelslid op de hoogte van de evacuatiemogelijkheden?               Ja/nee 

 Hebben de deuren een brandvertraging?                                                                Ja   
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Opmerkingen: 

In overleg met de brandweer wordt een zo goed mogelijk evacuatieplan uitgewerkt. 

Aanbeveling 6.2.5.: 

 Installeer bij de vluchtroutes een evacuatiestoel; 

 Instrueer ieder personeelslid over het gebruik van de evacuatiestoel; 

 Hang op iedere verdieping een vluchtplan. 

 

6.2.6. Bioscoopzalen 

De bioscoopzalen horen voor iedereen toegankelijk te zijn, ook voor mensen in een rolstoel. 

Minimaal 2 % van het aantal zitplaatsen per zaal dienen rolstoelplaatsen te zijn. 

Bezoekers komen alleen of samen met vrienden of familie om met elkaar te genieten van 

een film en iedereen wil graag op een goede plaats naast elkaar zitten. Ook 

rolstoelgebruikers willen graag bij elkaar zitten. Zorg daarom voor minimaal twee 

rolstoelplaatsen naast elkaar.  

Rolstoelplaats 

Een rolstoelplaats is minimaal 900 – 1400 mm.  

 Zijn er in alle zalen twee naast elkaar gesitueerde rolstoelplaatsen?            Ja  

 Voldoen deze plaatsen aan de gestelde afmeting?                                               Ja en  nee 

 Is er een draaicirkel van 1500 mm?                                                                     Nee 

 Is de vloer voor de rolstoelplaats vlak?                                                                 Ja  

 Kan een begeleider naast de rolstoelplaats zitten?                                            Ja 

 Voldoen de zalen aan 2% rolstoelplaatsen?                                                        Nee  

Opmerkingen: 

Er zijn zes zalen in Cinema Gouda: zaal 1 kan 182 bezoekers ontvangen;  zaal 2 en 3 88; zaal 

4, 5 en 6  hebben 141  zitplaatsen.  

Zaal 1 heeft 3 rolstoelplaatsen, waarvan één vaste en twee extra door stoelen weg te halen; 

zaal 4, 5 en 6 kunnen 2 plaatsen naast elkaar hebben als er een stoel weggehaald wordt, zo 

ook in zaal 2 en 3, Jammer genoeg zijn de  plaatsen in zaal 2 en 3 te krap en kunnen dus als 

zodanig niet gebruikt worden. Het quotum van 2% wordt niet gehaald: er zijn 13 plaatsen 

i.p.v. 17. Daar gaan dan nog vier plaatsen af, omdat in de  zalen 2 en 3 geen ruimte voor een 

rolstoel is, dus blijven er 9 over. 
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Zoals gezegd is een rolstoelplaats minimaal 900 mm breed en 1400 mm lang.  Als men in zaal 

1, 4, 5 of 6 met twee rolstoelen naast elkaar wil zitten, dan moet er een stoel weggehaald 

worden, maar dan is de breedte 1680 mm.  

In zaal 1, 4, 5, en 6 is de lengte 1440 mm , maar in zaal 2 en 3 is de lengte 1200 mm en dan 

is het onmogelijk om er met een rolstoel plaats te nemen.  

De rolstoelplaatsen zijn erg dicht bij de trap en de draaicirkel is nogal krap. Voor mensen die 

angstig zijn en/of niet zo goed achteruit  kunnen manoeuvreren, is het een hele toer om 

plaats te nemen.   

Aanbevelingen 6.2.6.: 

 Zorg ervoor dat in zaal 2 en 3 de plaatsen met minimaal 200 mm verlengd worden; 

 Zorg ervoor dat er in zaal 2 en 3 voldoende ruimte is voor 2 rolstoelen naast elkaar;  

 Creëer een extra rolstoelplaats in zaal 1, ,4, 5 en 6, door het verrijdbaar maken van een 

extra stoel, zodat voldaan wordt aan de norm van 2% rolstoelplaatsen. 

 Bied waar nodig hulp bij het plaatsnemen op de rolstoelplaats; 

 Wees goed voorbereid op de komst van rolstoelgebruikers. 

                                       

Rolstoelplaats in de grote zaal 

  



Toegankelijkheidsonderzoek Cinema Gouda 19 Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking 

6.3. Bruikbaarheid 

Alle voorzieningen in een gebouw moeten voor iedereen bruikbaar zijn. Meubilair, toiletten, 

balies, automaten en restauratieve voorzieningen moeten door iedereen gebruikt te kunnen 

worden. 

6.3.1. Toiletten 

Een aangepast toilet kan gecombineerd worden met het heren- of damestoilet. 10% van het 

totaal aantal toiletten moet integraal gebruikt kunnen worden.  

De loopafstand van een verblijfsgebied naar het toilet mag niet meer bedragen dan 75 m. 

In Cinema Gouda zijn twee aangepaste toiletten: een op de begane grond en een op de 

tweede verdieping.  

Afmetingen 

Toilet begane grond: 

Het toilet op de begane grond is 1750 mm bij 2200 mm.  

 Is de toiletruimte minimaal 1650 x 2200 mm groot?                                                      Ja  

 Is de afstand van de voorkant van de toiletpot tot de achterliggende wand   

minimaal 700 mm?                                                                                                               Ja 

 Is de vrije ruimte van de toiletpot aan de ene kant 900 mm bij 1200 m  en aan de andere 

kant 350 mm bij 1200 mm?                                                                                              Nee  

Links van de toiletpot is de afstand tot de muur  50 mm, aan de andere kant  1350 mm. De 

ruimte voor de toiletpot is 1050 mm i.p.v. 1200 mm. De ruimte tussen de toiletpot en de 

wasbak is 700 mm i.p.v. 900 mm.  

 Is de ruimte voor de toiletpot 1200 mm?                                                                        Nee 

 Is de ruimte tussen de wasbak en de toiletpot 900 mm ?                                          Nee 

  Inrichting specifiek   

 Is de hoogte van de toiletpot minimaal  480 mm (incl. zitting) hoog?                       Ja 

 Zijn er aan weerszijde van de toiletpot opklapbare beugels? 

(900 mm lang, 325 mm uit het  hart van de pot , 750 mm vanaf de  

grond)?                                                                                                                            Ja   

 Zijn de vrije ruimten vrij van afvalbakken en andere inrichtingselementen?             Nee 

 Is de toiletpapierhouder binnen 650 mm reikwijdte, gemeten vanaf het midden van de 

toiletpot?                                                                           Ja 

 Is de bediening van het waterreservoir voor rolstoelgebruikers en voor kleine mensen 

bereikbaar?                                                                                                                 Ja 
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 Is de zeepdispenser vanuit een rolstoel bereikbaar en licht bedienbaar?          Nee 

 Bevindt de handdoekvoorziening zich links of rechts van de wasbak op ca   1500mm 

hoogte?                                                                                                                              Ja 

 Is de handdoekvoorziening geschikt voor mensen met weinig kracht?                 Nee 

 Is er een beugel aan de binnenzijde van de deur? (900 à 1050 hoogte) ?                   Nee 

 Is er een onderrijdbare wastafel van maximaal 400 x 500 mm 

en  800mm boven de vloer?                                                                                                 Nee 

 Zijn er minstens twee kledinghaken op 1200 mm van de vloer? (dubbele haak)       Ja            

 Is er een vaste spiegel met onderzijde op 1000 mm hoogte en bovenzijde op 1950 mm 

boven de vloer? (het is een kantelspiegel)                                                                        Nee 

 Is er een alarm met rondgaand bedieningskoord in een contrasterende kleur  op een 

hoogte van 400 mm?                                                                                                           Nee   

 Gaat dit alarm hoorbaar en zichtbaar over?                                                                    Ja   

 

   

Toilet begane grond                                           Toilet tweede etage 

 

Opmerkingen: 

Het toilet op de begane grond voldoet aan de afmetingen, maar het is moeilijk om aan welke  

zijden dan ook van de toiletpot te staan, een ruimte die men nodig heeft om vanuit de 

rolstoel de transfer te maken, daar de afvalbak in de weg staat. Ook is de vrije ruimte voor 

het toilet te krap. De wasbak is erg groot: 500 mm bij 650 mm waardoor de afstand wasbak 

toiletpot maar 700 mm is, wat te weinig is.  Dit moet minmaal 900 mm zijn. De kraan is 

moeilijk te bedienen, omdat de hendel en de tuit van de kraan kort zijn en daardoor ver weg.  

De handdoekvoorziening is niet te gebruiken door mensen met een beperkte handfunctie.  
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Toilet tweede etage 

Het toilet op de tweede etage is 1600 mm bij 2450 mm.  Aan weerszijde van de toiletpot is 

een ruimte van 600 mm. Minstens aan één kant behoort een vrije ruimte van  900 mm bij 

1200 mm te zijn. Aan de ene kant hangt de toiletpapiethouder in de weg, aan de andere 

kant staat de afvalbak, die te veel plaats inneemt. Ook hier is zo’n grote wastafel en is de 

ruimte tussen toiletpot en wasbak te klein. Bovendien is de breedte geen 1650 mm.  

Aanbevelingen 6.3.1.: 

Toilet begane grond 

 Verplaats de afvalbak zodat hij niet meer in de weg staat; 

 Plaats een wasbak van 400 mm bij 500 mm; 

 Vervang de handdoekvoorziening door een voorziening met een electrische 

bediening of door een hete-luchtdroogapparaat zoals bij de andere toiletten; 

 Vervang de kraan door een kraan met een sensor zoals bij de andere toiletten; 

 Vervang het alarmkoord door een koord van een andere kleur die beter afsteekt bij 

de rode tegels; 

 Hang een rol toiletpapier aan de daarvoor bestemde haak aan de armbeugel. 

 Monteer een beugel aan de binnenkant van de deur waarmee de deur 

dichtgetrokken kan worden. 

Toilet tweede etage 

 Verplaats de toiletpot naar rechts, zodat er aan één kant een ruimte van 900 mm bij 

1200 mm ontstaat; 

 Zie verder de aanbevelingen bij het toilet op de begane grond. 

De toiletten op de begane grond zijn afgesloten. Er komen te veel mensen van buiten even 

gebruik maken van het toilet. Daar zijn ze niet voor bedoeld, ze zijn voor de bezoekers van 

Cinema Gouda. Men is nu dus aangewezen op de toiletten op de  eerste en tweede etage 

en mensen die gebruik moeten maken van het aangepaste toilet moeten naar de tweede 

etage, tenzij men een sleutel vraagt bij de balie voor het toilet beneden.  
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6.3.2. Kassa 

Een balie kan optimaal gebruikt worden als de balie open is en niet te hoog. Bij voorkeur 

bestaat een balie uit twee onderdelen, een hoog en een laag gedeelte, zodat staande en 

zittende mensen er optimaal gebruik van kunnen maken. Een loket, balie of toonbank is niet 

hoger dan 1000mm.  

Bij de kassa is pinapparatuur. Deze  moet ook voor mensen die zitten bereikbaar zijn.  

Balie en pinapparatuur 

 Voldoet de balie aan de bovengenoemde eisen?                                                   Ja  

 Is de pinapparatuur zittend te gebruiken?                                                               Ja 

 

6.3.3. Foyers 

In elke ruimte moet een zitgelegenheid en/of tafels zijn die aan bepaalde voorwaarden 

moeten voldoen. De verkeersruimte dient minimaal 1500 mm te zijn. 

De foyers in Cinema Gouda bevinden zich op de eerste en tweede etage. Verspreid over de 

ruimte staan kleine tafels en vlinderstoelen, lage tafels en poefs en men kan zelfs zitten op 

de verwarmingen. 
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Tafels 

 Bevindt het bovenblad van een tafel zich maximaal op 800 mm vanaf de  

vloer?                                                                                                                       Ja   

 Bevindt zich onder de tafel een vrije ruimte van minimaal 700 mm hoog, 

850 mm breed, 600 mm diep?                                                                            Ja/nee 

Opmerking: 

De tafels zijn klein en rond, hoog en laag met in het midden een poot. Men kan er maar ten 

dele met een rolstoel onderschuiven, maar men kan wel bijvoorbeeld iets drinken aan de 

tafels.   Ze hebben wel de juiste hoogte. 

Stoelen 

 Is de zithoogte van de stoel tussen de 450 en 500mm boven de vloer?              Ja   

 Zijn er stoelen met rug- en armleuningen?                                                               nee 

 Heeft 10% van de stoelen een zitting van minimaal 600 mm breed?                  n.v.t. 

Opmerking: 

Er zijn stoelen en banken, zodat extra brede stoelen niet noodzakelijk zijn. Bovendien zit 

men er maar even, in afwachting tot de film begint. Wel zijn stoelen met armleuningen fijn 

voor mensen die moeilijk op kunnen staan. 

Aanbeveling 6.3.3.: 

 Zorg voor een paar stoelen met armleuningen. 

 

6.3.4. Balie 

Een balie bestaat bij voorkeur uit twee delen: een hoog en een laag gedeelte, zodat zowel 

staande als zittende mensen er gebruik van kunnen maken. 

Afmetingen 

 Voldoet de balie aan de afmetingen zoals genoemd wordt bij  6.3.2. Kassa.            Nee 

Opmerking: 

De balie in de foyer is 1150 mm hoog, te hoog om bijvoorbeeld iets te drinken aan te 

pakken. De pinapparatuur is los. 

Aanbeveling 6.3.4.: 

 Verlaag een deel van de balie naar 800 mm. 

 Bedien eventueel iemand die in een rolstoel zit aan tafel 
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6.3.5. Bewegwijzering 

In grote openbare gebouwen is bewegwijzering van groot belang. Deze moet voor iedereen 

helder en begrijpbaar zijn. Zo kan men gebruik maken van pictogrammen. Voor mensen die 

slechtziend zijn moet de bewegwijzering voldoende groot zijn.  

Opmerking: 

Bij de bewegwijzering is veel gebruik gemaakt van grote pictogrammen, bijvoorbeeld voor 

het toilet, voor de aanduiding van de foyer en grote cijfers bij de zalen. 

6.3.6. Ringleiding 

Wanneer in een gebouw een vergaderruimte of een ruimte voor andere bijeenkomsten zijn 

groter dan 50 m2 moet geluidsvoorziening aanwezig is, zoals een ringleiding of een infrarood 

installatie voor mensen met een gehoorbeperking.  

 Is er een dergelijke voorziening aanwezig?                                                                  Nee 

Opmerking: 

Een voorziening voor slechthorenden zoals een ringleiding, infrarood of FM, is voor enkele 

slechthorenden zinvol. Maar voor slechthorenden is zo’n voorziening niet zinvol. Dat is niet 

omdat de luidsprekers hard staan. Een hard signaal zal voor veel slechthorenden de 

verstaanbaarheid echter slechter maken. Slechthorenden met hyperacusis zullen zelfs onder 

deze omstandigheden vanwege pijn de bioscoop verlaten. In werkelijkheid is voor veel 

slechthorenden een voorziening niet nuttig omdat de luidsprekers zo hard staan. 

Slechthorenden met een geschikt hoortoestel kunnen via de T-stand het signaal van een 

ringleiding heel goed en zuiver horen; het komt binnen met de lichtsnelheid.  Als de 

luidsprekers te hard staan, komt het geluid ook binnen via hun restgehoor en treedt er een 

vertraging op. Dat geeft een hinderlijke galm en maakt het verstaan van de film lastig. 

Mensen die zo goed als doof zijn en een Cochleair Implantaat (CI) hebben, zijn zeer gebaat 

bij een eventueel aanwezige ringleiding. Zij hebben geen last van het harde lawaai uit de 

luidsprekers. Deze informatie komt van de heer E. Ivens, secretaris van NVVS, Commissie 

Toegankelijkheid. 

Conclusie: een voorziening voor slechthorenden in de bioscoop is zinvol voor: 

 Een  groep zeer ernstig slechthorenden, vooral de mensen met een CI; 

 Voor een veel grotere groep slechthorenden, mits het geluid van de luidsprekers niet 

veel harder is dan bij een normaal gesprek.  

Aanbeveling 6.3.6.: 

 Onderzoek de mogelijkheid om een ringleiding te installeren. 
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6.3.7. Website 

Cinema Gouda heeft een website, waarop alle informatie te vinden is. De website beschikt 

niet over het toegankelijkheidssymbool. Het is niet mogelijk om e-tickets voor 

rolstoelplaatsen te kopen. 

Aanbeveling 6.3.7.: 

 Creëer een aparte pagina op de website met informatie voor rolstoel- en scootmobiel 

gebruikers; 

 Creëer de mogelijkheid om  e-tickets te kopen voor de rolstoelplaatsen. 

VOORGESTELDE INFORMATIE OP DE WEBSITE OVER TOEGANKELIJKHEID CINEMA GOUDA 

Is Cinema Gouda toegankelijk voor rolstoelgebruikers? 

Jazeker, de bioscoop is rolstoelvriendelijk. Het gebouw beschikt over een lift waarmee de 

zalen en de foyer eenvoudig worden bereikt. Op de begane grond en op de tweede etage 

bevinden zich aangepaste toiletten. De toiletten zijn (nu nog)  beperkt bruikbaar. De foyer is 

op de eerste etage  en elke zaal beschikt over speciale plaatsen voor rolstoelgebruikers. De 

rolstoelplaats bevindt zich achterin de zaal. De persoon met wie je naar de film gaat kan 

gewoon naast je plaats nemen.  

Er is per zaal een beperkt aantal rolstoelplaatsen beschikbaar en het aantal beschikbare 

plaatsen wisselt per zaal, dus reserveren is noodzakelijk om teleurstellingen te voorkomen. 

Zaal 2 en 3 zijn tijdelijk minder toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Reserveren kan 

uitsluitend tijdens kassatijden via 0182-527 773.  

Is Cinema Gouda toegankelijk voor scootmobielgebruikers? 

Cinema Gouda is niet goed toegankelijk voor gebruikers van grote scootmobielen, omdat de 

lift hiervoor te klein is (1.30 m diep). Cinema Gouda gaat er daarbij vanuit dat een gebruiker 

van een scootmobiel zich zelfstandig kan verplaatsen naar de zalen en de foyer. De 

loopafstand vanaf de lift naar de zalen is maximaal 50 meter. De zalen zelf zijn niet 

toegankelijk voor scootmobielen.  

Indien je van te voren reserveert en aangeeft dat je niet ver kunt lopen, dan houden we een 

stoel dicht bij de ingang bij het gangpad voor je vrij. Mocht je niet in staat zijn om lopend 

naar de foyer en de zalen te gaan, dan kun je gebruik maken van een eenvoudige rolstoel 

van Cinema Gouda. Er is één rolstoel beschikbaar. Om teleurstellingen te voorkomen is het 

noodzakelijk vooraf te reserveren. Reserveren kan uitsluitend tijdens kassatijden via 0182 – 

527 773.  
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Kan ik goed parkeren bij Cinema Gouda? 

Kom je met de auto, dan raden wij aan je auto te parkeren in de nabij gelegen 

Stationsgarage (€ 1,80 per 60 minuten of een gedeelte hiervan). Op de begane grond van de 

parkeergarage is een aantal gehandicapten parkeerplaatsen gesitueerd. De ingang van de 

Stationsgarage bevindt zich links naast het Huis van de Stad. Bij het verlaten van de 

parkeergarage ga je linksaf voor het Huis van de Stad langs. Na 150 meter zie je  de bioscoop 

aan je linkerzijde. 

Direct voor het Huis van de Stad op 75 meter van de ingang van Cinema Gouda bevinden 

zich ook 4 gehandicaptenparkeerplaatsen met parkeermeter.  

Kom je met de bus of de trein, kijk dan verder bij Bereikbaarheid  [link naar tabblad maken] 

6.3.8. Telefonisch contact 

Indien men informatie wil over Cinema Gouda, over bijvoorbeeld het programma, of over de 

toegankelijkheid, pakt men de telefoon. De medewerkers die de telefoon opnemen, zullen 

op allerlei vragen antwoord moeten kunnen geven. 

Aanbeveling 6.3.8: 

 Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de gang van zaken met 

betrekking tot de toegankelijkheid; 

 Zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt. 

Kan ik goed parkeren bij Cinema Gouda? 

Kom je met de auto, dan raden wij aan je auto te parkeren in de nabij gelegen 
Stationsgarage (€ 1,80 per 60 minuten of een gedeelte hiervan). Op de begane grond van de 
parkeergarage bevinden zich een aantal gehandicapten parkeerplaatsen. De ingang van de  
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