Evenementen zonder Beperking
Aansluitend op de nota Evenementenbeleid Gemeente Venray heeft het GehandicaptenPlatform
Venray een aantal voorwaarden vastgesteld waaraan een evenement dient te voldoen, zodat ook
mensen met een beperking deel kunnen nemen aan het betreffende evenement.
Goede toegankelijkheid is voorwaarde om mensen met een beperking zelfstandig en op een
gelijkwaardige manier gebruik te laten maken van de omgeving, voorzieningen, producten en
diensten. Volgens de Nederlandse wetgeving is iedereen gelijkwaardig en hebben mensen met
een beperking dezelfde rechten en plichten als mensen zonder beperking. Hierop is o.a. ook het
VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking gebaseerd.
Aandachtspunten en suggesties:
Informatie
Geef bij bekendmaking van een evenement in de media duidelijke informatie over de opzet en de
toegankelijkheid van het evenement. Denk daarbij aan:
o Bereikbaarheid met openbaar vervoer.
o Voldoende invalidenparkeerplaatsen ( 1 op 50 parkeerplaatsen), op een loopafstand van <
100 m tot het evenement.
o Aanwezigheid van invalidentoilet.
Inrichting van het evenement
o Zorg voor een brede entree.
o Zorg voor een kassa en informatiebalie met een maximale hoogte van 90 cm.
o Zorg voor ondergrond die voor rolstoelen, rollators en scootmobielen goed berijdbaar is. Bij
zacht ondergrond rubber of kunststof loopmatten gebruiken. Dek kabels af.
o Vermijd hoogteverschillen en obstakels.
o Zorg bij onvermijdelijke hoogteverschillen voor een voldoende brede helling met leuning. Of
zorg voor een duidelijk aangegeven alternatieve route.
o Maak niet te vermijden obstakels goed zichtbaar door felle en contrasterende kleuren.
o Zorg voor een aantal rustplaatsen.
o Zorg voor minstens een rolstoeltoegankelijk toilet. Geef de route ernaartoe duidelijk aan.
(Deze toiletten zijn bij verschillende verhuurder te verkrijgen).
o Horecavoorzieningen (terrassen) dienen zo ingericht te zijn dat rolstoelen en scootmobielen
ook kunnen aanschuiven. Zorg voor voldoende brede paden, minimaal 120 cm breed.
o Advies tafelhoogte: onderkant 70 cm, bovenkant 80 cm.
o Bedenk dat in het geval er ontruimd moet worden, bezoekers in een rolstoel zich moeilijk
kunnen voortbewegen in de massa.
o Zorg dat ook voor mensen met een visuele beperking en mensen die slecht ter been zijn de
vluchtwegen duidelijk zichtbaar en beloopbaar zijn.
o Reserveer rolstoelplaatsen zodat een eventueel podium ook zichtbaar is voor mensen in
een rolstoel.
Sociale benadering
o Zorg dat de mensen van de organisatie herkenbaar zijn.
o Benader mensen, ongeacht hun beperking, vriendelijk en behulpzaam.
o Spreek hen direct aan niet via de eventuele begeleider.
o Wees hen in voorkomende gevallen behulpzaam maar zorg ervoor dat bij de inrichting van
het evenement de noodzaak tot hulp tot een minimum beperkt wordt.

