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Algemeen:
Op 74 juli heeft het college een brief ontvangen van het Platform Gehandicapten Weert
(PGW). In deze brief vraagt PGW aandacht voor (nog niet nagekomen) afspraken die in
het verleden zijn gemaakt met betrekking tot bereikbaar, toegankelijkheid en
bruikbaarheid van het nieuwe stadhuis.
Gemakshalve wordt verwezen naar bijgevoegde brief van PGW. Alsmede het voorstel voor
de uitgaande brief naar PGW.
Argumenten:
Niet van toepassing
Kanttekeningen:
Niet van toepassing
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FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotinosoost:
Niet van toepassing
Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing.
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Voor wie is dit advies van belang?:
* Niet van toepassing
Nadere specificatie: Niet van toepassing

* Overig
Nadere specificatie: Niet van toepasstng.
*

:

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Niet van toepassing
Extern:
Niet van toepassing
BIJLAGEN
Openbaar:
Brief aan Platform Gehandicapten Weert
Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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Uw brief van 9

juli 2014
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Geacht bestuur,
Op 9 juli 2014 heeft u ons een brief gestuurd. De brief gaat over afspraken die in het
verleden zijn gemaakt door het PGW over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en
bruikbaarheid van het nieuwe stadhuis. In een eerder traject, tijdens de planvorming,
hebben hierover overleggen met meerdere platforms plaatsgevonden. Wij zijn er steeds
van uitgegaan dat het stadhuis optimaal is ontworpen qua toegankelijk. Helaas moeten wij
nu constateren dat dit niet het geval is. Verder onze welgemeende excuses dat wij nu pas
antwoord geven op uw brief.

Verbeteren toegankelijkheid stadhuis
In uw brief brengt u een viertal punten onder de aandacht waarop u een nadere
toelichting wenst. Onze reactie op deze punten treft u hieronder aan.

1.

Toegankelijkheid stadhuis vanuit de parkeergarage
U geeft aan dat de toegankelijkheid vanuit de parkeergarage naar de hal van het
stadhuis verbeterd moet worden. De toegankelijkheid van het stadhuis vanuit de
parkeergarage is inderdaad een verbeterpunt. Voor bezoekers is de lift aan de
voorzijde van het stadhuis op dit moment niet te gebruiken. Hoewel hiervoor in het
verleden is gekozen vanuit veiligheidsoogpunt, hebben wij, na de ingebruikname,
vastgesteld dat dit niet klantvriendelijk is. We zijn met de installateur in overleg over
de wijze waarop het stadhuis met de lift toegankelijk gemaakt kan worden. Er is in
beeld gebracht welke aanpassingen nodig zijn om de lift vanuit de kelder tot aan de
begane grond en de eerste verdieping van het stadhuis open te stellen voor publiek.
Hiervoor dient een gedeelte in de techniek te worden aangepast. Uiteíndelijk besluit de
raad over het doorvoeren van deze aanpassing. Ook wordt gekeken naar de ligging
van de diverse mindervaliden parkeerplaatsen.

2.

fnformatie voor mensen met een visuele beperking
Bij de architect van het gebouw is geïnformeerd naar de keuze voor de kleurstelling
van de verwijswoorden. Dit is een esthetische keuze geweest.
Wij beraden ons over de mogelijkheden om dit te verbeteren.
Wij houden u van deze ontwikkeling op de hoogte.
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3.

Toegankelijkheid en faciliteiten raadszaal
De toegang naar de raadzaal is opgelost als het voorstel onder punt 1 is goedgekeurd

Het is dan mogelijk om vanuit de parkeergarage tot en met de eerste verdieping met
de lift te gaan.
Voorts wordt er nog gekeken naar het realiseren van een aantal kapstokken ten
behoeve van rolstoelgebru ikers.
Verder merken wij op dat zowel in de raadzaal als in de beide commissiekamers een
ringleiding aanwezig is. Deze leidingen zijn inderdaad niet specifiek aangeduid.

4.

Toegankelijkheid spreekkamers en aangepaste balies
Op dit moment worden de klantstromen en afhandeling van diverse diensten intern
onderzocht.
Wat betreft De Vraagwijzer kunnen wij u mededelen dat dienaangaande overleg wordt
gevoerd met Punt Welzijn om de mogelijkheden tot integratie in het nieuwe stadhuis
te onderzoeken. Wij houden u van beide ontwikkelingen op de hoogte.

Tot slot
Ook wij vinden een goede toegankelijkheid van het stadhuis belangrijk. We werken er dan
ook aan om die toegankelijkheid zo optimaal mogelijk te laten zijn. We ontvangen dan ook
graag tips om die toegankelijkheid nog verder te verbeteren.
Heeft u nog vragen over deze brief of heeft u nog verdere tips? Neemt u dan gerust
contact op met Henk Aben via telefoonnummer 0495 575 285 of e-mail h.aben@weert.nl.
Met vriendel ijke g roet,
burg emeester
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