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Uitgevoerd in overleg en samenwerking met Dorpsraad Nuland
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Vertrekpunt.

DE MEENT
Prins Bernhardplein 11-12, 5391 Nuland
Aantal verdiepingen 1

2

Bereikbaarheid
Entree is veilig bereikbaar vanaf openbare weg
Een gehandicaptenparkeerplaats is aanwezig op het trottoir voor de deur
Deze is aangegeven met een bord en een tegel in het wegdek.
Afmeting: voldoende
Afstand tot hoofdentree: 25m
Toegangspaden
Het pand ligt aan een plein, dat geheel gelijkvloers is aan die zijde met gebruik van klinkers.
Toegankelijkheid gebouw
Deur
Heeft lichte handbediening
Toegangsdeuren vrije doorgang 90 cm
Drempel hoogte onder de 2 cm
Gebruikt materiaal voor de toegangsdeur: hout en glas
Er is een apart voorportaal met inlooptapijt dat goed berijdbaar is. Dit geldt voor het gehele gebouw. In diverse ruimtes ligt een goed
berijdbare houten vloer.
Theaterzaal:
Het podium is alleen bereikbaar met trappen.
Aanbeveling: vlinderlift
Gehandicaptentoilet
Het toilet is vrij toegankelijk, geen dranger aanwezig.
Er is geen handgreep op deur.
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Aanbeveling: aan de binnenzijde van de deur een handgreep aanbrengen op hoogte tussen de 90 en 110 cm.
Inrichting van de toiletruimte is voldoende.

De kraan is een draaikraan.
Aanbeveling: hendelkraan aanbrengen

Alarminstallatie is aanwezig volgens de normen.
Uitgankelijkheid
Er is geen specifieke vluchtroute-aanwijzingen aanwezig voor rolstoelers, mensen met auditieve beperkingen en mensen met
visuele beperkingen
Aanbeveling: laat BHV-ers en beheerder hier goed naar kijken en een ontruimingsoefening doen met mensen met beperkingen.
Voorzieningen voor blinden en slechtzienden
Geleidehond/hulphond toegestaan
x
ja
Geleidelijnen buiten het gebouw
x
nee

Geleidelijnen binnen het gebouw
x
nee
Aanbeveling: Let op de glazen deuren. Deze voorzien van een markering tussen de 90 en 110 cm.
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Route van De Meent naar de Gymzaal via de Zandstraat

Opvallend is dat geen van de vele aanwezige oversteken met
een zebrapad voorzien is van een geleidelijn, behalve de
oversteek naar de bushaltes aan de Zandstraat.

Aanbeveling: oversteekplaatsen met een zebrapad voorzien van geleidelijnen, die doorlopen tot de natuurlijke geleiding.
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Op het Prins Bernhardplein zijn deze geplaatste fietsenrekken
een obstakel voor mensen met een visuele beperking.
Het is niet duidelijk wie de fietsenrekken heeft geplaatst.
Aanbeveling: obstakels alleen plaatsen na overleg met
dorpsraad/wijkmanager.

De wegindeling is niet duidelijk. Er staan betonnen paaltjes
langs een trottoirband. Deze obstakels zorgen ervoor dat de
mensen met een visuele beperking de weg weliswaar kunnen
vervolgen door gebruik te maken van de trottoirband, maar er is
al te zien dat een geparkeerd voertuig het volgende obstakel is.

Aanbeveling: Contrasten aanbrengen of aanleggen van een
geleidelijn die specifiek wordt aangebracht langs de trottoirband
vanaf de natuurlijke lijn.
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Het slingerhek is een obstakel op het voetpad. De taststok
schuift er onder door.
Aanbeveling: de betimmering aan de natuurlijke zijde vlak
boven de bestrating aanbrengen of waarschuwingstegels
(noppen) neerleggen.

De Zandstraat is een drukke straat.
Bij deze oversteek in de Zandstraat is de verlaagde trottoirband
zichtbaar.
Juist bij een dergelijke oversteek is het van groot belang dat er
een geleidelijn wordt aangelegd.
Deze noppentegels zullen dan voelbaar zijn en aangeven dat
het trottoir overgaat in een rijbaan.
Aanbeveling: aanleggen van een geleidelijn met klanktegels.
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Een grote variatie in gebruik van trottoirbanden en verlagingen.
Het beste bruikbaar is de trottoirverlaging, zoals zichtbaar op foto 1.
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Hier ligt aan de ene zijde van de Zandstraat een geleidelijn volgens de normen, maar helaas stopt er geen bus meer bij deze
haltes.
Bij de halte aan de andere zijde loopt de geleidelijn niet door naar de natuurlijke lijn.
Aanbeveling: Als de lijndienst weer gebruik gaat maken van deze route, dan de geleidelijn doortrekken tot haag ( natuurlijke
gidslijn)
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De route wordt vervolgd naar de Schoolstraat. Direct om de hoek bij de gymzaal in de Schoolstraat staan een groot aantal
fietsrekken.
Deze vormen een heel groot obstakel voor de
mensen met een visuele beperking aangezien zij
daar de gevel van de gymzaal volgen.
Ook voor mensen in een rolstoel zullen zij een
probleem zijn als er fietsen in zijn geplaatst.
Aanbeveling: de eerste beugel verwijderen of
verplaatsen en om deze plek ( gemeten inclusief
fietsen) een geleidelijn te plaatsen direct vanaf de
gevel.
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Gymzaal Nuland
Schoolstraat 27, 5391 AX Nuland
Bereikbaarheid
Entree is veilig bereikbaar vanaf openbare weg
Twee gehandicaptenparkeerplaats aanwezig en zijn aangegeven met bord.
Afmeting 2m x 6m is te smal. Afstand tot aan de gymzaal is ruim 40 m.
Toegangspaden
Ondergrond is van trottoirtegels. Er is geen hoogteverschil in looproute of bij entree aanwezig
Toegankelijkheid gebouw
Deur
Handbediende dubbel deuren voorzien van een codeslot. Dit display zit op een hoogte van 95 cm.
Deze deur met handbediening is redelijk te openen. Toegangsdeuren vrije doorgang 95 cm
Drempel hoogte 4 cm
Materiaal toegangsdeur: Glas met stootbord. Het glas is niet gemarkeerd.
Aanbeveling: drempel terug brengen tot max. 2 cm of aanstraten.
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De twee gehandicaptenparkeerplaatsen zijn zichtbaar op deze
foto en zijn zo’n 40 meter afstand van de ingang van de
gymzaal, maar wel bij de ingang tot het schoolplein.
De verlaging is aangebracht in de band van het trottoir bij een
van de parkeervakken.
Dit houdt in dat deze verlaging wordt geblokkeerd door het
geparkeerde voertuig en daardoor kan iemand dus niet via deze
verlaging het trottoir op en zal daardoor over de straat moeten
rijden tot de verlaging bij de toegang tot het schoolplein.
Aanbeveling: Een bandverlaging realiseren tot aan en tot
voorbij de beide gehandicaptenparkeerplaatsen.
Tevens een wit kruis op het wegdek aanbrengen.
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Route vanaf de school, via de Pelgrimstraat, Dorpstraat, Heiweg naar Speeltuin ‘t Heike

Onderweg enkele zaken die voornamelijk te maken hebben met het beheer openbare ruimte en straatinrichting.
Aanbeveling: Bij het snoeien rekening houden met een vrije doorgang voor mensen in een rolstoel. Bij plaatsen van
verkeersborden, haltepalen etc. rekening houden met een vrije ruimte van 90 cm.
Aanbeveling: Het gebruik van de beterbuiten app nog meer stimuleren. Nu wordt er door de wijkmanager met grote regelmaat
aandacht aan geschonken tijdens de bijeenkomsten van de Dorpsraad.
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Route van de Heiweg over Duijn en Daelseweg naar Sint Jozefoord

Speeltuin ’t Heike is particulier bezit en wordt beheerd door een stichting. Het pad langs de speeltuin is afgezet met een slingerhek.

Dit slingerhek is in zeer slechte staat.
Daarbij komt dat het nauwelijks zichtbaar is en de slagboom
staat op kniehoogte.

Aanbeveling: dit slingerhek te vervangen door een houten
slingerhek met een betimmering net vanaf de bestrating.
Mocht het noodzakelijk blijven dat de slagboom moet kunnen
worden verwijderd voor voertuigen, dan is zeker een nieuwe
beschildering en het aanbrengen van reflectoren een must.
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De speeltuin zelf is niet ingericht voor kinderen met een beperking, maar het waterwerk zou wel een mogelijkheid zijn. Het
slingerhek met poortje is net haalbaar voor een persoon in een rolstoel. Voor iemand in een scootmobiel zal het ondoenlijk zijn.
In de speeltuin zelf zijn nauwelijks zitmogelijkheden.

Aanbeveling aan de stichting ’t Heike:
Bekijken of er mogelijkheden zijn om met subsidie te investeren in een of meer bruikbare speeltoestellen voor kinderen met een
beperking.
Aanbeveling: Het aantal bankjes uit te breiden met bankjes met een leuning aan een zijde.
Het dierentuintje was niet geopend. Achter het dierentuintje is een grasweide waarop een oude picknickbank is geplaatst.
Aanbeveling: deze picknickbank vervangen door een exemplaar met een mogelijkheid voor een rolstoelplaats. Aangetekend wordt
wel dat er dan ook een royaal pad naar toe aangebracht moet worden.
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Route Duijn en Daalseweg, Marie Trompstraat en Heuvelstraat

Bij de oversteek bij Jozefoord wordt opgemerkt dat dit een
gevaarlijke oversteek is.
In het gebouw is ook een artsenpraktijk, die mogelijk zal
gaan verdwijnen.
Veel mensen maken deze oversteek naar het dorpscentrum.
Aanbeveling:
-in ieder geval een geleidelijn aanbrengen.
-de strepen opnieuw schilderen.
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Aan de zijde van Jozefoord is de
fietsstrook verzakt.
Aanbeveling: Deze verzakking
herstellen.

Overhangende struiken
zijn een obstakel en
kunnen verwondingen
veroorzaken.
Aanbeveling:
zorgdragen voor
maximale aandacht
voor
snoeiwerkzaamheden.

Gesproken is over de bolling van deze asfaltweg. Hier zijn tegenstrijdige belangen van scootmobielrijders en veiligheid in regen- en
winterperiode vanwege afvoer van beregening en bevriezing. Deze weg voldoet niet aan de eisen van de wegenverkeerswet.
Aan de zijkanten is de hellinghoek te steil.
Aanbeveling: indien werkzaamheden aan deze weg meteen meenemen in een nieuwe constructie.
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De Marie Trompstraat is een straat waarvan al bekend is dat deze spekglad wordt in de winter. Het wegdek is beklinkerd en staat
ook erg bol. Hetzelfde geldt voor de andere straten in deze buurt. Ook de afritjes zijn niet 100% bruikbaar.
Ook hier sprake van veel wortelopdruk en verzakkingen in wegdek en trottoir.

Aanbeveling: Snel de herinrichting van deze straten plannen en zodra deze plannen er zijn wil het Gehandicapten Platform hierbij
betrokken worden.
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