Schouwen van gebouwen
In 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht
geworden. Hiermee wordt Nederland verplicht om maatregelen te nemen om te komen tot
een maatschappij waaraan ook mensen met een beperking volwaardig kunnen deel nemen.
Inmiddels zijn een aantal wetswijzigingen doorgevoerd die nodig zijn om het verdrag uit te
voeren.
Het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) levert, onder meer door middel van schouwingen
van gebouwen, een bijdrage om mensen met een beperking volwaardig te kunnen laten
deelnemen aan de maatschappij. Door een goede Bereikbaarheid Toegankelijkheid en
Bruikbaarheid van accommodaties kunnen ook mensen met een beperking deelnemen aan
de activiteiten die daar plaatsvinden. Veel gebouwen zijn gelukkig goed toegankelijk. Of zij
kunnen met enkele, vaak eenvoudige, aanpassingen goed Bereikbaar, Toegankelijk en
Bruikbaar gemaakt worden. De werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en
Bruikbaarheid (werkgroep BTB) heeft in de afgelopen jaren veel gebouwen bezocht en
gecontroleerd. Als na de schouwing is gebleken dat een gebouw in voldoende mate aan de
gestelde criteria voldoet wordt aan het gebouw het Lokaal Toegankelijkheid Symbool (LTS)
toegekend.
Het winkelbestand in Venray wordt bij voorkeur één keer in de vijf jaren gecontroleerd. Dit
omdat een groot aantal winkels in de loop van de jaren van eigenaar verandert of een
andere bestemming krijgt. We kunnen gelukkig constateren dat ca 85 % van het
winkelbestand voldoet aan de door het GPV gestelde eisen. Deze winkels ontvangen
hiervoor een certificaat dat van buitenaf op de etalageruit zichtbaar is.
De volgende gebouwen zijn in de afgelopen jaren geschouwd en hebben het :LTS-vignet
ontvangen:
- Gemeentehuis Venray in 2013
- Schouwburg Venray in 2016
- MFC De Baank Leunen in 2015
- De Kapstok Venray in 2015
- De Kemphaan Venray in 2013
- Gemeenschapshuis De Wis Castenray in 2013
- Gemeenschapshuis De Smelenhof Ysselsteyn in 2013

-

Wijkcentrum ’t Stekske Landweert in 2013
Wijkcentrum ’t Schopke Veltum in 2017
Aan de Singel, centrum voor dagbesteding in 2013
Bibliotheek in 2015
Jongerencentrum The B in 2014
Gebouw handboogschutterij Ons Genoegen Ysselsteyn in 2016
Voetbalvereniging SV Venray in 2017
Sporthal De Weert in 2016
Boek en Kantoorhandel De Roojboek in 2017
Evenementenhallen Oostrum in 2013

Het schouwen is een continu proces.

