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Aandachtspunten Huis van de Stad inzake toegankelijkheid publieke vloeren.
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Begane grond.
-MIVA-toilet: deur gaat zwaar open / oplossing: uitrusten met drukknop/automatische dranger.
-Toiletpot zou wat hoger moeten hangen. De norm is tussen de 48 en 50 cm hoog, dit is inclusief
bril)
- Kraan in de overige toiletten is lastig te bedienen.
-Zorg dat de wastafel niet groter is dan 40 × 50 cm
-zet geen afvalbak of andere objecten naast het toilet, zodat er voldoende ruimte is om aan 1
kant van het toilet met een rolstoel te staan
-De bedieningszuil in de aankomsthal is te hoog voor rolstoelgebruikers. Maximale hoogte: 1 m
-Invulling met (MVO) koffiecorner is een goed idee.
-0.37 moet ook beschikbaar blijven als volledige ruimte
-Mbt privacy is de corridor naar 0.37 (achter de koffiecorner langs) een goede oplossing
-Huidige MIVA-balie (bij de ontvangstbalie ) is functioneel goed bedacht maar niet erg praktisch.
-Hou bij het plaatsen van meubilair rekening met mogelijke MIVA-voertuigen.
-Aparte MIVA- ingang naast tourniquet voldoet prima

Eerste verdieping
- MIVA-toilet: zie opmerkingen BG
- Kraan in overige toiletten is lastig te bedienen.
- Spreekkamers: let op de toegankelijkheid en inrijmogelijkheid.
- Aandacht voor draairichting deur en de breedte van het blad.
- Semi-open spreekplekken: zorg voor meer privacy.
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- Wachtruimte en balies (gemeentelijk) voldoen.

Tweede verdieping:
- Toegangsdeuren tot garderoberuimte en de exitdeur (naar 2.41 toe) zijn te zwaar.

Oplossing: Automatische dranger met drukknop
- MIVA-toilet ; zie opmerkingen begane grond.
- Kraan in de overige toiletten is lastig te bedienen.
- Raadzaal te weinig manoeuvreer mogelijkheid door pilaren en opstelling tafels.
- Stoelen zijn niet fijn (fractie)/niet in hoogte verstelbaar.
- Publieke tribune niet of lastig te gebruiken door MIVA-bezoeker.
- Zijzalen voldoen prima.
- Bedrijfsrestaurant voldoet (ook in de nieuwe opzet) prima

Voorplein:
- 1 gehandicaptenparkeerplaats is onvoldoende/liefst 2 erbij. Parkeerplek voor Cinema is te ver
weg.
- Positionering parkeerplekken is gevaarlijk (langs de Jamessingel), advies: positioneer de
parkeerplekken op het plein dicht bij de ingang.
- Inzake toekomstige inrichting voorplein graag nog nader overleg met GAB.

Parkeergarage:
- Deze is lastig toegankelijk. Zowel hoogtebeperking (hogere bussen kunnen er niet in) als voor
het trekken van ticket en betalen. (De bedieningszuilen zijn te hoog).
Advies: maximaal hoogte bedieningselementen: maximaal 1 m hoog
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