Checklist wijkschouw
Onderwerp
Algemeen

eisen
Auditief gehandicapten
Denk eraan dat naderende voertuigen in een erf slecht (of niet)
worden gehoord.
Verminder de noodzaak om de weg te vragen door een duidelijke
ruimtelijke structuur en/of verschaf informatie hierover op een
plattegrond.
Slechtlopenden
Zorg voor gemakkelijke trappen met tussenbordessen.
Plaats zitbanken op beschutte plaatsen.
Regen en kou verminderen de afstand die kan worden gewandeld.
Regen, ijzel en sneeuw maken het wegdek glad. Extra bescherming
tegen koude en wind is gewenst bij bushalten, in winkelcentra en
tussen woning en garage. Winderige open ruimten en grote
windsnelheden rondom hoge gebouwen zijn hinderlijk. Zorg zo
mogelijk voor beschutting op de belangrijkste routes en punten.
Rolstoelgebruikers
Let op de bedieningshoogte van drukknoppen, parkeermeters en automaten.
Zorg voor zo veel mogelijk continuïteit in het karakter van routes
(geen grote versmallingen, geen trap in rolstoelroute).
Een sneeuwlaag maakt rolstoelgebruik onmogelijk, hellingbanen
kunnen door ijzel en sneeuw onbegaanbaar worden. Zorg daarom zo
nodig voor beschutting op de belangrijkste routes en punten.

Automaten
Brievenbus
Drempels
Gehandicaptenparkeerpla
atsen

Blinden en slechtzienden
Vermijdbedieningsknoppen
obstakels in looproutes.
Hoogte
0,90 à 1,20 m
Beschikbaar vanuit rolstoel/scootmobiel
Onneembaar of te hoog
Voldoende plaatsen bij voorzieningen - voldoen ze aan de
afmetingen?
Rolstoelsymbool van 60x60 cm in parkeerplaats of eventueel wit
kruis
Voor
langsparkeren: 3,50 m x 6,00 m (7,50 m als achter wordt in- en
uitgestapt).
Voor haaks parkeren: 3,50 m (3,00 m. bij een vrije uitstapstrook
naast het parkeervak) x 5,00 m.

verbeterpunt ja/nee

uitgebreide omschrijving

straatnaam

Hindernissen op straat
Kruispunten
Ondergrondse
afvalcontainers

Pinautomaat
Stoepranden
Straatmeubilair

Toiletten

Trottoirs- aansluiting
bebouwing

Niet in de weg staan voor blinden/doorgang beperken. (Zie ook
straatmeubelair)
Moeilijk over te steken kruispunten
Recht voor het bedieningspunt van de afvalcontainer dient een
manoeuvreerruimte te zijn voor een rolstoel (>2,1 x 2,1 m)
De draaicirkel mag over de staalplaat van de afvalcontainer lopen,
mits er geen hoogteverschillen in de bestrating zijn.
Een afvalcontainer moet bereikbaar zijn vanaf de omliggende
voetpaden.
Beschikbaar vanuit rolstoel/scootmobiel
Op voldoende plaatsen verlaagd
Functioneel en staat het niet in de weg. Zorg dat alle voorzieningen
in de looproute met de taststok voelbaar zijn.
Maak paaltjes minimaal 0,70 m hoog.
Voorkom dat iemand met een visuele beperking tegen zwevende
objecten loopt (denk aan plattegronden, informatieborden of
vitrines).
Zijn er openbare gehandicaptentoiletten? Zijn deze 24/7
toegankelijk. Minimale afmeting Een rolstoel toegankelijke
toiletruimte is ten minste 1650 x 2200 mm groot. Andere
afmetingen zijn ook mogelijk, als vuistregel geldt, Lengte + Breedte =
3850 mm waarbij de breedte tenminste 1650 mm is
Streven naar een hoogte verschil van maximaal 0,20 cm

Trottoirs- algemeen en
breedte

Trottoirs en voetpaden
algemeen

Verkeersvoorzieningen moeten voor zich spreken. Er ontstaat
verwarring wanneer aan verkeersvoorzieningen verschillende
betekenissen worden gegeven. Voldoende recht i.v.m. rolstoellers voldoende breed en geen opstakels (boomwortels, gleuven,mazen).
Basis niveau
≥ 1,80 m voorkeursmaat (excl. de trottoirband).
≥ 1,50 m minimummaat (excl. de trottoirband).
≥ 1,20 m bij plaatselijke versmallingen over een lengte van max. 20
m
≥ 0,90 m bij puntvernauwing over een lengte van max. 0,50 m Vrije
breedte intensief gebruikte voetpaden
≥ 1,80 m minimummaat (excl. de trottoirband).
≥ 2,40 m voorkeursmaat (excl. de trottoirband).
Bijvoorbeeld bij winkelcentra, scholen, recreatieve voorzieningen,
woonvoorzieningen, activiteitencentra en voetpaden die wijken
ontsluiten.
Vrije breedte weinig gebruikte voetpaden
≥ 1,20 m minimummaat (excl. de trottoirband).
Een voetpad dat 1,20 m breed is, is te smal voor het plaatsen van
lantaarnpalen en palen met verkeersborden.
Vrije breedte plein
≥ 2,50 m bij looproute(s)
Vrije breedte winkelgebied
≥ 1,50 m bij minder dan 100 voetgangers/maatgevend uur
≥ 2,50 m bij meer dan 100 voetgangers/maatgevend uur
≥ 4,0 m bij looproute in een hoofdwinkelstraat
Vrije breedte bos- en natuurgebied
≥Voetgangers
1,20 m minimummaat
moeten in staat worden gesteld om zich via bruikbare,
veilige en logisch gelegen voetpaden te verplaatsen.
Deze voetpaden moeten alle mensen in de gelegenheid stellen om:
*alle woningen te bezoeken;
*alle gebouwen met een publieksfunctie te bezoeken;
*alle voorzieningen die voor het publiek zijn aangebracht te
bezoeken;
*alle haltes voor het OV te bereiken en gebruiken;
*alle gehandicaptenparkeerplaatsen te bereiken;
*een ommetje te maken;
*andere wijken te bereiken.

Zitmogelijkheden

Zijn er voldoende rustpunten (Wat is voldoende?)

https://toegankelijkestad.zwolle.nl/ontwerprichtlijnen

