Richtlijnen evenementen
Voorwaarden voor een bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar en veilig evenement voor
mensen met een beperking
Deze richtlijnen zijn op 14 juni 2018 vastgesteld door de burgemeester van Vlissingen en gepubliceerd op 29
oktober 2018. De richtlijnen maken deel uit van het Evenementenbeleid en van het Evenementenvergunningenbeleid, die op 10 januari 2018 zijn gepubliceerd.

1. Voorwaarden voor bereikbaarheid van de locatie (algemeen)
 De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer door (aangepaste) bussen en een (aangepaste) bushalte
binnen 200 meter vanaf de ingang;.
 Er zijn voldoende invalidenparkeerplaatsen binnen 50 meter vanaf de ingang;
 Parkeren zo dicht mogelijk bij de ingang;
 Per 50 parkeerplaatsen 1 invalidenparkeerplaats.
- afmeting per parkeerplaats 3,5 x 6 meter;
- aanduiding met bekende blauwe bord met P en rolstoelpictogram;
- begeleiders van het parkeren dient u te instrueren over de plaats van de invalidenparkeerplaatsen.

2. Voorwaarden voor toegankelijkheid van het evenement (technisch)
 De toegangsroute naar en de entree van de locatie zijn geschikt voor rolstoelgebruikers, mensen die slecht
ter been zijn of gebruik maken van een rollator en kinderwagens;
 De ondergrond is verhard, vlak en droog;
 Overgangen en kruisingen zijn gelijkvloers;
 Geen drempels hoger dan 2 centimeter;
 De vrije doorgang van een deur is minimaal 85 centimeter. Dit geldt ook voor de nooddeur;
 Breedte van de paden is tenminste 1,50 meter;
 Bij obstakels op de toegangsweg is een vrije doorloop van minimaal 90 centimeter noodzakelijk om iedereen
er zelfstandig te kunnen laten passeren;
 Stijging bij hellingen is maximaal 8%;
 De bewegwijzering is duidelijk en goed leesbaar;
 Geleide- en hulphonden zijn toegestaan.

3. Voorwaarden voor de evenementlocatie (veiligheid)
 De bewegwijzering op locatie is duidelijk en goed leesbaar vanuit een rolstoel; ook als het druk is. Gebruik
pictogrammen waar dat mogelijk is;
 De ondergrond is voldoende hard en begaanbaar voor rolstoelgebruikers. Tenminste op de belangrijke routes
naar de entree, kassa, bar, podium, sanitair en de uitgang;
 Eventueel verhoogde vloeren van zalen en tenten zijn voorzien van oprijplaten met antislip, afvalbeveiliging
en een maximale stijging van 8%;
 Stroomkabels die op de grond liggen zijn voorzien van overrijplaten of matten, met een maximale stijging van
8%;
 De weerstand van de dranger op een buitendeur bedraagt maximaal 30 N. Van een binnendeur is dit
maximaal 10 N;
 De vrije doorgang van een deur is minimaal 85 centimeter. Dit geldt ook voor de nooddeur;
 Trappen zijn minimaal 120 centimeter breed en voorzien van een goed omvatbare leuning.

4. Voorwaarden voor evenementvoorzieningen (technisch)
 Kassa, pin- en geldautomaten zijn voor rolstoelgebruikers goed bereikbaar en bruikbaar. Met een hoogte
tussen 90-125 centimeter en tenminste 50 centimeter uit een hoek en zittend bereikbaar;
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 Tafels zijn onderrijdbaar, met een hoogte onder de tafel van 70 centimeter en een bladhoogte van maximaal
80 centimeter;
 Stoelen zijn zoveel mogelijk 47 centimeter hoog en voorzien van armleuningen;
 De bar (indien aanwezig) heeft een lager gedeelte, de hoogte is maximaal 100 centimeter;
 De garderobe (indien aanwezig) is voor rolstoelgebruikers goed bereikbaar en bruikbaar. Met ophanghaken
tussen 90 en 125 centimeter;
 Afmetingen van de lift (indien aanwezig) zijn minstens 110 x 160 centimeter. De liftvloer is gelijkvloers of de
lift is voorzien van oprijplaten;
 Als er door publiek te gebruiken toiletvoorzieningen zijn, moet er ook een integraal rolstoel toegankelijk toilet
aanwezig zijn;
 Als er door publiek te gebruiken douches zijn, moet er ook een rolstoeltoegankelijke douche aanwezig zijn;
 Er zijn minstens 2 uitleenrolstoelen beschikbaar.

5. Voorwaarden voor vluchtwegen (veiligheid)











Vluchtwegen en opritten vrijhouden van obstakels;
Er is assistentie aanwezig voor mensen met een beperking;
De vluchtwegen zijn goed bereikbaar en berijdbaar voor rolstoelgebruikers;
De ondergrond is verhard, vlak en droog;
Overgangen en kruisingen zijn gelijkvloers;
Geen drempels hoger dan 2 centimeter;
Breedte van de paden is tenminste 1,50 meter;
Stijging bij hellingen is maximaal 8%;
De bewegwijzering is duidelijk en goed leesbaar. Gebruik waar mogelijk pictogrammen;
Als er sprake is van meerdere verdiepingen moet een ‘evac chair’ aanwezig zijn. Het personeel moet
geïnstrueerd zijn over hoe deze te bedienen.

6. Wensen voor evenementvoorzieningen (algemeen)
 Oplaadpunten voor elektrische rolstoel en scootmobiel;
 Speciale opstelplaatsen voor rolstoelen of een rolstoelpodium;
 Ringleiding voor mensen met een gehoorapparaat.

7. Obstakels (veiligheid)
 Obstakels in de looproute voorzien van sterk contrasterende kleurmarkeringen. Let hierbij ook op
laaghangende obstakels;
 Kabels en slangen wegwerken onder slangenbrug met schuine kanten, zodat een rolstoel er gemakkelijk
overheen kan rijden.

8. Toiletten (technisch)
 Tenminste een rolstoel toegankelijk toilet. Er zijn rolstoel toegankelijke toiletwagens te huur;
 Afmetingen minimaal 165 x 220 centimeter.
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