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1. Inleiding 

In onze samenleving is een dagje winkelen niet meer dan gewoon. Wie iets kopen moet, wil 

zelf naar een winkel kunnen gaan om zich aan te schaffen wat men nodig heeft. Is men 

afhankelijk van een scootmobiel of een rolstoel, dan is het al niet meer zo vanzelfsprekend 

om dit gemakkelijk te doen. In de winkel kan men allerlei barrières tegenkomen waardoor 

het winkelen belemmerd wordt.  

Omdat toegankelijkheid van winkels belangrijk is voor participatie van alle burgers en voor 

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

een Beperking een toegankelijkheidsonderzoek verricht naar winkels in de binnenstad. 

Hoofddoel van dit onderzoek is aandacht vragen voor de eventuele tekortkomingen van 

winkels. 

Om te beginnen heeft de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking alle winkels 

op de Kleiweg en de Hoogstraat aan een toegankelijkheidsonderzoek onderworpen. 

     2. Onderzoeksmethode 

2.1.Doel 

Kernvraag van het onderzoek is: in hoeverre zijn de winkels in de binnenstad van Gouda 

toegankelijk, uitgankelijk (d.m.v. nooduitgang) en bruikbaar voor mensen met een beperking 

en hoe kunnen structurele belemmeringen opgeheven worden?  

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 Toegankelijkheid. 

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, toegankelijkheid en uitgankelijkheid. 

2.3.Wat is onderzocht? 

Ten eerste  zijn alle winkels op de Kleiweg onderzocht. De winkels zijn beoordeeld op 

verschillende aspecten die voor de burgers met een beperking problemen kunnen opleveren 

in de dagelijkse praktijk. De onderdelen waarop de winkels zijn beoordeeld, zijn de volgende: 
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2.3.1.Toegankelijkheid horizontaal 

Hieronder vallen de entree, de begane grond en de verdiepingsvloeren en moet men denken 

aan de hoogte van de drempel, de breedte van de toegangsdeur, breedte van doorgangen 

en hoogteverschillen. 

2.3.2. Nooduitgang begane grond (uitgankelijkheid) 

Hieronder valt de bereikbaarheid van de nooduitgang, de breedte van de deur en hoe het 

gebouw verlaten kan worden. 

2.3.3. Toegankelijkheid verticaal 

Als er een tweede etage is, wordt gekeken hoe deze te bereiken is. Indien er een lift is, moet 

deze aan bepaalde afmetingen voldoen en moeten de knoppen op zithoogte zijn. Ook wordt 

gekeken in hoeverre hellingbanen voldoen aan toegankelijkheid.   

2.3.4. Bruikbaarheid 

Hier wordt gekeken in hoeverre toiletruimten, paskamers, eet- en drinkruimte, 

balie/toonbank en de pinapparatuur is ingesteld op mensen met een beperking. 

2.4. De getoetste winkels 

Alle winkels op de Kleiweg zijn aan een toegankelijkheidsonderzoek onderworpen aan de 

hand van bovengenoemde methode. 

Er zijn in totaal 51 winkels op de Kleiweg, waarvan 27 kledingzaken, 2 opticiens, 4 

schoenenzaken, 2 tassenwinkels, 1 chocolade winkel, 1 bakker, 3 bijouteriewinkels, 3  

telecommunicatiewinkels, 1 handyman, 1 gamestore, 1 cosmeticawinkel,  Kruidvat,  Hema,  

V&D,  Blokker,   C&A.  

(11 verschillende soorten winkels, 5 grootwinkelbedrijven) 
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3.  Het onderzoek 

3.1.  Toegankelijkheid horizontaal 

         3.1.1. Entree                                                       

a. Dorpel    

 5 winkels hebben een dorpel van 2 of 3 cm hoog: Lady Sting, Only,De Oorbel, Pieces, 

V&D,      

b. Breedte toegangsdeur  

3 winkels zijn niet toegankelijk, omdat de doorgang te smal is (Benneton, Game 

store, Fieja Fashion)  

Bij de HEMA en de V&D is de breedte van de deur voldoende, maar de deur kan niet 

vanuit een rolstoel of scootmobiel geopend worden. Bovendien heeft men daarvoor 

veel kracht nodig.  Ook met een kinderwagen of rollator is hulp noodzakelijk. 

   

     3.1.2.  Begane grond 

a. Zijn er hoogteverschillen?                                                   

Alle winkels zijn goed door te rijden, hebben geen hoogteverschillen. 

(Anna van Toor heeft (te) steile hellingbaan.) 

b. Is er vrije doorgang tussen de gangpaden?              

Bij de meeste winkels kan men redelijk goed door de gangpaden rijden. 7 winkels 

scoren minder goed, daar kan men niet door álle gangpaden. Slecht scoort V&D waar 

men alleen langs de hoofdpaden kan rijden. Ook Blokker is slecht door te rijden. De 

paden zijn te smal en men loop het gevaar allerlei vaatwerk om te stoten. Bij het 
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Kruidvat zou men goed door de paden kunnen , ware het niet dat nog uit te pakken 

dozen vaak voor obstakels zorgen.   . 

   

de paden 

    

   
Te smalle gangpaden 

3.2 . Nooduitgang begane grond  

a. Is er een hoogteverschil om er te komen? 

Als er een nooduitgang is, is er geen hoogteverschil om er te komen, wel om er door 

te gaan.  

b. Breedte deur       
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De breedte van de deur is het probleem niet, wel de toegankelijkheid naar de deur 

toe of de uitgankelijkheid. Vaak komt men in een magazijn of personeelsruimte die 

dan ook nog met een locker met code afgesloten is. Bij de Kleiweg oneven kant zijn er 

winkels die een trap naar boven hebben. Men komt dan op het dak uit. Bij weer 

andere winkels komt men in een steeg uit die vol staat met pallets of ander daar niet 

horende voorwerpen. Ook is het mogelijk dat er een grote drempel naar beneden is. 

Het beste scoort Esprit, geen hoogteverschillen naar buiten en goed toegankelijk. Dit 

geldt ook voor C&A, waar de deur afgesloten is met een locker met code.  

Opmerking: De nooduitgang is een vluchtweg. Deze weg kan ook gebruikt worden 

door mensen met slechte bedoelingen. Vandaar dat winkeliers ervoor kunnen kiezen 

de toegang wat te bemoeilijken. 

 

           

                
 

 

        onooduitgangen binnen                                            buiten 
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3.3.Toegankelijkheid verticaal  

     a. Is er een lift en voldoet hij aan de afmetingen? 

Er zijn 4 winkels die een tweede verdieping hebben: Pearle, V&D (heeft ook een kelder), 

Blokker en C&A.  Pearle heeft alleen een trap,  maar kan mensen die niet naar boven 

kunnen eventueel beneden helpen. Blokker heeft een roltrap naar boven en een gewone 

trap naar beneden. De lift bij C&A voldoet aan de eisen; met een scootmobiel kan men er 

diagonaal in staan, waardoor men moeilijk bij de knoppen kan.  De lift bij V&D is 

voldoende ruim, omdat het een goederenlift betreft. De knop om de lift te halen is te 

hoog geplaatst. Deze lift gaat echter niet naar de kelder, waardoor die onbereikbaar is 

voor rolstoelgebruikers. 

    

3.4 .Bruikbaarheid 

      

3.4.1. a. Aangepast toilet 

 

Twee winkels beschikken over toiletten voor het publiek: V&D en de Hema; beide 

toiletruimten zijn echter niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De Hema beschikt 

wel over een aangepast toilet. Dit toilet bevindt zich in een ruimte achter de winkel 

en men kan met behulp van het personeel van dit toilet gebruik maken. 

 

b.Pasruimte  

  

Er zijn 28 winkels die een pasruimte hebben. Van 11 winkels voldoet de breedte van 

de paskamers niet aan de norm. 3 winkels hebben b.v.1 grotere paskamer; Warnecke 

scoort het beste, heeft de grootste paskamers. 

 

3.4.2. Eet- en drinkruimte 

a.Breedte toegangsdeur 

b.Is er vrije doorgang tussen de tafels  

c.Is er zitgelegenheid voor rolstoelgebruikers   

Bakker Bart,  HEMA en V&D hebben een eet- en drinkruimte. De ruimten zijn goed 

toegankelijk. Bij  HEMA is de vrije doorgang tussen de tafels minimaal.  Wil een 

rolstoelgebruiker aan een tafel zitten, dan moet men eerst een stoel weghalen. 

3.4.3. Balie                                                                                                                                                

a.Hoogte balie met kassa                                                                                                              

27 winkels hebben een te hoge balie.                                                            

b.Doorgang tussen twee kassa´s   
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Dit is op geen enkele winkel van toepassing.  

Opmerking: de HEMA heeft één balie met de kassa’s naast elkaar. Tussen de 

looppaden naar de kassa’s toe staan rekken met producten. Als een 

rolstoelgebruiker wil afrekenen  en er staan mensen in de rij achter, dan is het pad 

wel heel smal om weer weg te rijden. Ook V&D en C&A hebben kassa’s naast elkaar, 

waardoor wegrijden bemoeilijkt wordt. 

 

3.4.4. Pinapparatuur 

a.Bereikbaar en zichtbaar voor rolstoelgebruikers.                                                                                                                                          

Als de pinapparatuur op een te hoge balie staat, is hij niet zichtbaar. 

      b. Losse apparatuur die op schoot genomen kan worden? 

Van de 27 winkels die een te hoge balie hebben, kan bij 14 winkels  de pinapparatuur 

van de balie afgehaald worden. In veel gevallen zit het apparaat vast in verband met 

diefstal. 

 

3.4.5. Kleding thuis passen 

Alleen omruilen voor andere kleding of geld terug 

Bij de meeste kledingzaken kan men gekochte kleding terugbrengen en krijgt men 

zijn geld terug (dit geldt niet voor afgeprijsde artikelen). Een paar zaken maakt een 

uitzondering voor gehandicapte mensen.  
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4.Conclusie en aanbevelingen 

Over het algemeen is er veel aan te merken op toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van 

de meeste winkels op de Kleiweg. Uit de checklist blijkt dat er het meest is aan te merken op 

de HEMA, V&D, Blokker en in mindere mate op het Kruidvat.  

Hieronder volgt een samenvatting van de metingen en enkele aanbevelingen.  

1. Toegankelijkheid horizontaal 

Van de 51 winkels zijn 3 winkels niet toegankelijk voor een rolstoelgebruiker (Benetton, 

Gamestore en FiejaFashion). De HEMA en V&D (Kleiwegkant) zijn zeer slecht toegankelijk.  

Het verhoogde trottoir dat zich aan de even kant van de Kleiweg vóór Blokker, V&D en 

HEMA bevindt, is te smal. Twee elkaar tegemoetkomende rolstoelen, scootmobiels of 

kinderwagens kunnen elkaar niet passeren. Bovendien staan er vaak fietsen. Daarbij heeft 

V&D een dorpel van 3 cm hoog en het plaveisel is ongelijk, waardoor het nog moeilijker 

wordt om de winkel uit te gaan.  De hellingshoek van de opritten aan beide zijden voldoet 

aan de ITS-norm,  evenals hellingshoek van de opritten in het midden.  

Aanbeveling:  Trottoir aan even kant Kleiweg verbreden; dorpel bij V&D weghalen en 

plaveisel egaliseren. 

Benetton en Gamestore zouden een bredere deur moeten hebben; FiejaFashion kan de 

grote bak voor de deur anders zetten. Bovendien is de deur te smal.  

De HEMA en V&D zouden automatisch werkende deuren kunnen plaatsen. 

Het grootste probleem bij de veelal grotere winkels zijn de te smalle paden of paden die vol 

gezet zijn met spullen.  

V&D is op de parterre alleen door te rijden via de hoofdpaden; de schrijfwaren bijvoorbeeld 

zijn niet te bereiken.  Blokker heeft smalle paden, zijn slecht door te rijden. Bovendien loopt 

men bij Blokker nog het gevaar dat als men tegen een schap aankomt, breekbare waar naar 

beneden komt vallen.  Dat geldt bij ook V&D bij de huishoudelijke afdeling. Sommige paden 

bij het Kruidvat zijn  smal, sommige staan vol met dozen en aanbiedingen.  

Aanbeveling: de breedte tussen de paden 80 cm of meer maken en dozen in de gangpaden 

tot een minimum beperken.  

2. Nooduitgang 

De toestand van de nooduitgangen is ver onder de maat.  
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Aanbeveling: De brandweer de nooduitgangen laten controleren en een 

brandalarmoefening doen met een rolstoelgebruiker. 

3. Toegankelijkheid verticaal 

Van de vier winkels die een bovenverdieping hebben, is er geen waar men probleemloos van 

de lift gebruik kan maken. De lift bij C&A moet men diagonaal inrijden met een scootmobiel, 

zodat de knoppen moeilijk te bedienen zijn.  Bij Blokker kan men niet naar boven en bij V&D 

niet naar beneden. Bovendien is de lift bij V&D moeilijk te gebruiken door de hoogte van de 

knoppen.  

Aanbeveling: Als men het belangrijk vindt dat een rolstoelgebruiker deze etages kan 

bereiken, dan zal men maatregelen moeten nemen. 

4. Bruikbaarheid 

Alleen bij de HEMA kan men gebruikmaken van een gehandicaptentoilet en dat met behulp 

van het personeel. 

Veel paskamers zijn te klein om met een rolstoel binnen te rijden. 

Aanbeveling: Minimaal één grote paskamer maken die wel toegankelijk is. 

Eet- en drinkruimten 

De eet- en drinkruimten zijn goed te bereiken. Speciale zitruimte is er niet, mar de tafels zijn 

onderrijdbaar. 

Balie en losse pinapparatuur 

Veel balies zijn op stahoogte. Het probleem is dat de pinapparatuur dan slecht te zien en te 

bedienen is. Niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar ook voor kleine mensen.  

Aanbeveling: Losse pinapparatuur of een laag gedeelte in/bij de balie. De HEMA zou de 

rekken die nu tussen de kassa’s staan, ergens anders kunnen zetten en dan zoals men bij 

V&D en C&A ook zou moeten doen, zorgen voor een juiste manier om van de kassa’s weg te 

kunnen rijden.  

5. Kleding passen en ruilen 

Bij de meest kledingzaken is thuis passen en terugbrengen van kleding geen probleem.  
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5.  Scorelijst 

1. Kledingzaken (zonder lift; met pasruimte) te behalen punten 10. 

10. Warnecke; Esprit 

  9. Jack Jones; Mitch; Réspect 

  8. Anna van Toor; Coach; Bibliss; Kiki 

  7. Bonita; Oslo; Men at Work 

  6. Hunkemöller; Vero Mode; WE 

  5. Super Star; America Today 101st; Van Uffelen 

  4. Zeeman (is verhuisd naar de Wijdstraat) 

  3. Pieces; Only 

  0. Benneton; Fieja Fashion 

        2. Overige winkels  ( begane grond; geen paskamers ) te behalen punten 8 

        8. Van der Pluijm 

            6. Scholten Telecom; Bakker Bas 

               5. Handyman; Schoenenreus 

                   4. Bijou Brigitte; Douglas; Telfort; Leonidas 

                   3. Bas Tas; Oorbel; Duifhuizen 

                   2. HEMA 

                   0. Game Store 

        3. Winkel met verdiepingsvloer (lift; paskamers) te behalen punten 15. 

                    9. V&D (minpunt extra: niet naar de kelder) - 8 

                    8. C&A 

      4. Winkel met verdiepingsvloer, maar geen lift; te behalen punten 10. 

                  4. Pearle 

                  2. Blokker 
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 6.  Vervolg van het onderzoek: de Hoogstraat 

Na de winkels op de Kleiweg hebben we de winkels in de Hoogstraat aan een onderzoek 

onderworpen aan de hand van de onderzoeksmethode die ook voor de Kleiweg gehanteerd 

is. 

Er zijn in totaal 32 winkels in de Hoogstraat, waarvan 5 kledingzaken, 6 telecommunicatie 

winkels, 1 boekwinkel, 6 eet- en of drinkgelegenheden, 1 kaaswinkel, 1 bakker, 1 

sportkledingwinkel, 1 Albert Heijn, 3 drogisterijen, 2 opticiens, 1 winkel met 

fotoapparatuur,radio en televisie, 2 juweliers, 1 parfumeriezaak, 1 platenzaak.  Ook is er een 

uitzendbureau. (2 winkels zijn verdwenen: Claire’s en Phone House en IJs Italia is (nog) niet 

open. 

(13 verschillende soorten winkels, 1 grootwinkelbedrijf) 

6.1. Toegankelijkheid horizontaal 

 6.1.1. Entree 

 a. Dorpel 

Eén winkel heeft een dorpel van 2 cm: Délifrance, T-mobile heeft een kleine dorpel. De 

andere winkels zijn zo binnen te rijden. 

 b.Breedte toegangsdeur 

Alle winkels hebben een toegangsdeur die voldoet aan de eisen van minimaal 80 cm 

breedte. 

6.1.2. Begane grond 

 a. Zijn er hoogteverschillen 

Alleen Kempkes Optiek heeft een gedeelte in de winkel dat hoger ligt. In dit gedeelte 

bevindt zich ook de ruimte waar de oogmeting plaatsvindt. Alleen met een speciaal op 

maat gemaakte loopplank, die neergelegd moet worden, kan men deze ruimte met een 

scootmobiel of rolstoel bereiken. Dit hoeft geen probleem te geven, daar men zeer 

behulpzaam is.  

 b.Is er vrije doorgang tussen de paden? (80cm of meer) 

Niet alle winkels hebben paden om tussen te rijden, maar hebben één pad: Ziva Kebab, 

De Vlaam, Délifrance en Best Burger. Men kan er inrijden en moet achteruitrijdend weer 

terug. Bij de winkels die wel verschillende paden hebben, geven Boekenvoordeel, Aktie 

Sport, Bardolera, Kaldi, T-mobile problemen.  
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6.2. Nooduitgang begane grond 

 a. Is er een hoogteverschil om er te komen 

 b. Breedte deur (80 cm of breder) 

Net als bij de winkels op de Kleiweg is het moeilijk om het pand te verlaten via de 

nooduitgang. Veel panden hebben geen nooduitgang: Reach out, Vodafone, Hi Gouda, 

Boekenvoordeel, Belcompany, Lekker Gouds, Etos, Het Huis, De Vlaam, Bardolera, Luigi 

Leonardi, Kaldi, Siebel, Délifrance, Best Burger, KPN. 

Bij Sem Mode, Subway, Kempkes Optiek is de toegang tot de nooduitgang te smal 

(minder dan 80 cm). 

Bij de panden aan de oneven kant die een nooduitgang hebben, komt men in een smalle 

steeg of in de tuin van de achterburen nadat men een drempel afgegaan is : Aktie Sport, 

De Tuinen, Trekpleister.  

Bij de panden aan de even kant die een nooduitgang hebben, komt men ook in een 

steeg die aanmerkelijk lager ligt dan het pand. Ici Paris, de Free recordshop en T-mobile 

hebben een iets lagere drempel.  

 Albert Heijn is het best via de nooduitgang te verlaten.  
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6.3. Toegankelijkheid verticaal 

 Er zijn in de Hoogstraat geen winkels met een verdiepingsvloer. 

6.4. Bruikbaarheid 

 6.4.1. a. Aangepast toilet 

De eet- en drinkruimtes die een toilet hebben, is geen aangepast toilet: Kaldi, Délifrance 

en Best Burger. 

 b.Pasruimte (80 cm of meer) 

De pasruimte in Sem Mode, Bardolera voldoen aan de eisen. De pasruimte van Reach 

out, Cool Cat en Aktie Sport niet.  

 6.4.2. Eet- en drinkruimte 

 a. Breedte toegangsdeur (80 cm of meer) 

De toegangsdeur tot de eet- en drinkruimtes voldoen aan de eisen: bij Ziva Kebab, 

Subway, Kaldi, Délifrance, Best Burger. 

 b.Is er vrije doorgang tussen de tafels 

Bij alle gelegenheden is er één pad, aan de zijkant staan de tafels en stoelen, waar men 

niet tussen kan rijden. Alleen bij Subway heeft men wat ruimte, bij de andere 

gelegenheden is het heel smal.  

 c.Is er zitgelegenheden voor rolstoelgebruikers 

Bij alle gelegenheden is er geen speciale zitgelegenheid voor rolstoelgebruikers. Men 

moet een stoel weghalen en kan niet met een rolstoel of scootmobiel onder de tafel 

rijden daar die niet aan de vereisten voldoen. Men moet dus zijdelings aan een tafel 

zitten.  

 6.4.3. Balie 

 a. Hoogte balie met kassa (100 cm of meer) 

Van de 29 winkels hebben 8 winkels een balie die onder de 100 cm ligt: Reach out, 

Boekenvoordeel, Cool Cat, Albert Heijn, Trekpleister, Sem Mode, Het Huis, Subway. 

 b.Doorgang tussen twee kassa’s (80 cm of meer) 

 Dit geldt alleen voor Albert Heijn. De doorgang tussen de kassa’s voldoet aan de eisen. 

 6.4.4. Pinapparatuur 
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 a. Bereikbaar en zichtbaar voor rolstoelgebruikers (100 cm of meer)  

 Zie bij 6.4.3. a 

 b.Losse apparatuur die op schoot genomen kan worden 

Bij Belcompany, Ziva Kebab kan dat niet. Bij alle andere winkels kan men de 

pinapparatuur op schoot nemen.  

 6.4.5. Kleding thuis passen 

 Bij Sem Mode en Bardolera kan men de kleding ruilen voor andere kleding.  

N.B. Het uitzendbureau Timing wordt niet in het onderzoek genoemd daar het niet 

toegankelijk is door de stoep van twee treden.  
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7. Conclusie en aanbevelingen 

De diversiteit van de winkels in de Hoogstraat is groter dan die op de Kleiweg, 

(Kleiweg:          11 verschillende soorten; 5 grootwinkelbedrijven. Totaal: 51) 

(Hoogstraat:    13 verschillende soorten; 1 grootwinkelbedrijf.      Totaal: 29) 

waardoor we een heel ander beeld krijgen. 

1. Toegankelijkheid horizontaal 

Alle winkels zijn redelijk tot goed toegankelijk.  

2. Nooduitgang 

De nooduitgang geeft ook in de Hoogstraat de meeste problemen.  Alleen bij Albert Heijn 

kan men probleemloos het pand via de nooduitgang verlaten. 

Aanbeveling: organiseer samen met de brandweer een brandalarm met rolstoelgebruiker. 

3. Toegankelijkheid verticaal 

Niet van toepassing. 

4. Bruikbaarheid 

In de Hoogstraat is geen winkel, ook geen eet- en drinkruimte met een aangepast toilet.  

Van de 4  kledingzaken hebben 2 een pasruimte die aan de eisen voldoet. 

Er zijn 6 eet- en drinkgelegenheden. De toegangsdeuren zijn breed genoeg, maar de meeste 

panden zijn te smal om goed door te rijden. Bij sommige moet men achteruit weer terug. De 

tafels en stoelen staan aan de zijkant opgesteld. Er is geen vrije doorgang tussen de tafels. 

Ook is er geen zitgelegenheid voor rolstoelgebruikers. De tafels zijn niet onderrijdbaar, 

waardoor men dwars naast een tafel moet gaan staan. (zie foto’s) 

Aanbeveling:  Maak meer ruimte en zet één tafel neer die onderrijdbaar is.  

De hoogte van de balie voldoet bij 8 winkels aan de eisen.  Bij 4 winkels is de pinapparatuur 

niet op schoot te nemen.  

Aanbeveling: Maak een gedeelte van de balie op zithoogte, dan kan men ook beter bij de 

pinapparatuur 

Bij 2 kledingzaken kan men kleding ruilen en geld terugkrijgen, bij 2 ruilen voor andere 

kleding. 
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 8.  Scorelijst 

1. Kledingzaken (zonderlift; met pasruimte) te behalen punten 10 

 9. Sem Mode 

 8.  Coolocat 

 7. Aktie Sport 

 6. Bardolera 

2. Overige winkels (begane grond; geen paskamers) te behalen punten 8 

 8. Albert Heijn 

 6. Reach Out; Trekpleister; Het Huis 

 5.5. Boekenvoordeel 

 5. Foto Klein; Ici Paris; T-mobile 

 4. KPN;  Vodafone ; Lekker Gouds ; De Tuinen; Luigi Leonardi; Free recordshop; Siebel 

 3. Etos; Belcompany;  De Vlaam; Kempkes Optiek 

3. Winkels met eet- en drinkruimte; te behalen punten 12 

 7. 5. Subway 

 5. Ziva Kebab; Délifrance 

 4.5. Kaldi 

 3. Best Burger 
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9. Checklist winkels 

1.Toegankelijkheid horizontaal   

      1.1. Entree                                                   

a. Dorpel (hoger dan 2 of 7 cm)       n.v.t x/ja -- 

b. Breedte toegangsdeur (80 cm of breder)    ja +/nee-- 

      1.2. Begane grond 

a. Zijn er hoogteverschillen                                                   ja--/nee+ 

b. Is er vrije doorgang tussen de gangpaden (80 cm of meer)              ja +/nee-- 

2.  Nooduitgang begane grond                                                                            n.v.t. x 

a. Is er een hoogteverschil om er te komen    ja --/nee+ 

b. Breedte deur (80 cm of breder)     ja +/nee-- 

3.  Toegankelijkheid verticaal                 n.v.t. x 

a. Liftdeur (85 cm of breder)      ja +/nee-- 

b. Is er kracht nodig om liftdeur te openen    ja --/nee+ 

c. Breedte lift (90 of 110 cm of breder)     ja +/nee-- 

d. Diepte lift (120 of 140 cm of dieper)     ja +/nee-- 

4.  Bruikbaarheid      

4.1.      a. Aangepast toilet       n.v.t. x / ja+ 

b. Pasruimte (80 cm of breder)     n.v.t. x /ja +/nee— 

4.2. Eet- en drinkruimte       n.v.t. x 

a. Breedte toegangsdeur (80 cm of meer)                                          ja +/nee-- 

b. Is er vrije doorgang tussen de tafels     ja +/nee-- 

c. Is er zitgelegenheid voor rolstoelgebruikers      ja+/nee— 

4.3. Balie 

a. Hoogte balie met kassa (100 cm of meer)    ja-/nee+ 

b. Doorgang tussen twee kassa´s  (80 cm of meer)   ja+/nee— 

4.4. Pinapparatuur 

a. Bereikbaar en zichtbaar voor rolstoelgebruikers (tussen 80 en 100 cm boven de vloer) 

b. Losse apparatuur die op schoot genomen kan worden?  Ja+/nee— 
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4.5. Kleding thuis passen                                                                            n.v.t. x 

a. Omruilen voor andere kleding                                                            a 

b. Geld terug                                                                                               b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


