EVENEMENTEN CHECKLIST SON EN BREUGEL
Evenement
Locatie
Periode/datum
Aankruisen wanneer de voorziening aanwezig is
Bereikbaarheid evenement
Is het bereikbaar met openbaar vervoer (ideaal is halte binnen 200 meter vanaf de ingang)?
Is de OV-halte aangepast?
Zijn er invalidenparkeerplaatsen (ideaal is binnen 50 meter vanaf de ingang)?
Is de route voor rolstoelers toe- en doorgankelijk (obstakelvrij en zonder verhogingen)?
Is de entree van het evenement toegankelijk voor gehandicapten?
Zijn eventuele verhogingen van meer dan 2 cm. voorzien van rijplaten/hellingbaan?
Buitenevenement
Is de bewegwijzering duidelijk zichtbaar en leesbaar vanuit een rolstoel (max.1.60 mtr.
hoog)?
Is de ondergrond voldoende hard/begaanbaar door rolstoelgebruikers?
Zijn de entrees van tenten/voorzieningen voorzien van een oprijdplaat?
Zijn stroomkabels over het terrein voorzien van overrijdplaten/-matten
Binnen- en buitenevenement
Is de kassa door rolstoelers bereikbaar en bruikbaar (maximaal 100 cm. hoog)?
Zijn er invalidentoiletten?
Zijn er bruikbare toiletten?
Zijn de vluchtwegen goed bereikbaar en berijdbaar door rolstoelgebruikers?
Zijn er voor de podia (speciale) rolstoelplaatsen?
Zijn eventuele hoge verkooppunten voorzien van een lager gedeelte?
Zijn er uitleenrolstoelen aanwezig?
Binnenevenement
Heeft de garderobe ophanghaken tussen de 90 en de 135 cm.?
Zijn er bij niveauverschillen naast trappen met leuning ook hellingen en liften?
Zijn de liften toegankelijk en bedienbaar door rolstoelgebruikers?
Zijn aanwezige deurdrangers afgesteld op het gebruik door gehandicapten?
Is er een ringleiding t.b.v. slechthorenden?
Worden hulphonden toegelaten?
Is er in de zaal voldoende ruimte voor rolstoelen en scootmobielen?
Verantwoordelijke
voor evenement
Datum

Toelichting Evenementen checklist Son en Breugel
Invalidenparkeerplaats
- Afmeting 3,5 x 6m
- Aangegeven met bord EO6
Aangepaste OV halte
- Contrastmarkering in stoep
- Stoep min. 1m breed met oprit
- Stoeprand circa 20 cm hoog
Toegankelijkheid ebtree, doorgang en vluchtwegen
- Verharde en droge ondergrond, gelijkvloers
- Bewegwijzering goed zichtbaar vanuit de rolstoel
- Drempels max. 2cm hoog
- Doorgangen: min. 90 cm breed
- Hellingbaan helling tot 1 : 12 max.
- Kracht van twee vingers voldoende om de deur open te duwen
- Paden min. 85cm vrije doorgang
Invalidentoilet
- Gelijkvloers/met lift bereikbaar
- Deur min. 85cm vrije doorgangsbreedte (dagmaat 90 cm)
- Drempels max. 2cm hoog
- Ruimte naast pot min. 85cm
- Draaicirkel circa 150cm
- Steunbeugels
Bruikbaar toilet (met begeleider)
- Gelijkvloers/met lift bereikbaar
- Deurbreedte min. 85cm (dagmaat 90 cm)
- Drempels max. 4 cm hoog
- Draaicirkel in toilet of aangrenzende ruimte circa 150cm
- Ruimte afsluitbaar met deur (dagmaat 90 cm)

