Bijlage 2
Checklist A3 Toegangsstrategie (HEA 06)
Checklist A3, behorende bij credit HEA 06 Toegankelijkheid – Inclusief en toegankelijk ontwerp
Referentie

Eisen

1

Aanpak

Ja / Nee

De strategie beschrijft de aanpak van het project met betrekking tot de toegang van en naar
het gebouw, waarbij de nadruk in het bijzonder gaat naar de toegankelijkheid voor mensen
met een (lichamelijke) beperking, mensen van verschillende leeftijdsgroepen, geslacht,
etnische achtergrond, lichamelijke conditie en ouders met kinderen. Hierbij dienen de
relevante wet- en regelgeving alsmede gemeentelijk beleid ten aanzien van toegankelijkheid
zijn meegenomen. De strategie geeft aan hoe deze aanpak zal leiden tot weloverwogen
beslissingen gedurende het project, waarbij gelijkwaardigheid van toegang en zelfstandige
(zonder hulp) bruikbaarheid het uitgangspunt is.
2

Consultatie
De strategie geeft informatie over de resultaten van de uitgevoerde (of uit te voeren)
consultaties die betrekking hebben op inclusieve toegang:
1.	Relevante partijen en gemeentelijke instanties (zie ook MAN 01)
2.	Technische specialisten voor advies over o.a. toegang, vluchtwegen, preventie voor
criminaliteit en stedenbouwkundig ontwerp.

3

Uitvoering toegankelijkheidsstrategie
De toegangsstrategie laat zien hoe:
1. De plattegronden zijn opgesteld voor een praktische en gelijkwaardige toegang
2. De omliggende wegen, voetpaden en zichtlijnen met elkaar verbonden zijn
3.	De verlichting, bewegwijzering, voorkeurslijnen en gezichtsvelden voor een optimale
toegang zorgen.
De schema’s zijn opgesteld die laten zien:
1.	Hoe personen zich kunnen bewegen van, naar en door het gebouw
2.	Het prioriteren van toegangsmogelijkheden voor verschillende gebruikers, zoals
voetgangers, fietsers en gemotoriseerde voertuigen.
De strategie legt uit hoe:
1. Interne toegang is ontworpen, wordt voorzien en gebruikt
2.	Voor gebouwen waarvan de gebruiker en indeling nog niet bekend is, dient men voor
verschillende optionele plattegronden aan te tonen dat het gebouw flexibel is om te
voldoen aan de verschillende mogelijke functies van het project.
De strategie geeft handvaten voor:
1.	Hoe de zichtbaarheid wordt uitgevoerd van entrees en entreegebieden plus
bijbehorende faciliteiten (toiletten, vergaderzalen etc.).
2.	Niveauverschillen en hellingshoeken binnen publiek toegankelijke ruimten (binnen en
buiten het gebouw) zijn afwezig of worden bruikbaar gemaakt voor mensen met een
lichamelijke beperking, hieronder vallen ook bestrating ven stoepranden, bushaltes en
parkeerplaatsen;
3. Symbolen en tekens worden gebruikt om mensen te helpen navigeren.
De strategie laat zien wat publieke en private gebieden zijn en legt uit hoe het ontwerp van
deze gebieden leidt tot een veilige omgeving.
De strategie laat zien dat mensen met een beperking niet separaat zich moeten bewegen,
maar dat zij zich vrij in het gebouw kunnen bewegen op alle verdiepingen, waarbij ze
dezelfde entrees, gangen en ruimten kunnen gebruiken als iedereen zonder omwegen.
De strategie legt uit hoe toegang tot de noodvoorzieningen zijn geregeld. Dit houdt bijvoorbeeld in dat op locaties voor het verzamelen na een noodgeval rekening wordt gehouden met
faciliteiten voor personen met een beperking. Hetzelfde geldt uiteraard voor de toegang tot
de nooddeuren.
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