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DEELNEMERS: 

Leo Broekhuis, Hans Hobijn, Helma Berkenbos (SOGA), Brenda Jongbloed, 

Marjan Heidstra (stichting ABRI), Erwin en Peter Neid, Stephan Moolhuizen, 

Inge van Gils (G-KRACHT panel), Hassan Bayuatai (PvdA), Edwin Luitzen de Vos 

(DSNL), Ed Schippers en Marian Blom (gemeente Almere), Ger Visser (Paladijn 

en werkgroep VN verdrag), Hans van Steenes (Breed Overleg) en vele anderen.  
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VRAAG 1 

Zijn er special aanpassingen voor mensen met een beperking aanpassingen. 

 Geen invalide parkeerplaatsen bij ingang  

              van Het Stadhuis (2x) 

 De liften in de stad vielen mij op.  

 Nee heel weinig. 

 Bij de rechtbank onduidelijk ingang 

Belemmering voor mensen met een  beperking door neergegooide 

fietsen (op diverse plekken in de stad) waar dat niet toegestaan is. 

Handhaving? 

 

 

VRAAG 2 

Is het centrum goed bereikbaar met openbaar vervoer, maar ook zijn er goede in-en op stapplaatsen 

voor de vervoerder.  

 matig alleen stadhuisplein. 

 Redelijk goed, soms te steile hellingen. 

 Niet met je elektrische kar en niet zonder begeleiding. 

Door wegafsluitingen moeten mensen in een rolstoel of scootmobiel 
halsbrekende toeren uithalen om ergens te komen. 

 

Chaos bij het ziekenhuis door het 
ontbreken van eenrichtingsverkeer. 

 

 

 

 

 

Goed voorbeeld bij “Bobby Beer”  

toegankelijkheid in orde    
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VRAAG 3 

Is er een netwerk van toegankelijk en herkenbare routes die de belangrijke voorzieningen met elkaar 

verbinden en voor alle mensen bereikbaar maken? 

 Voor mensen met een visuele beperking de bordje te klein. 

 Misschien niet voor alle mensen toegankelijk in het algemeen beter dan in  

         het algemeen beter dan in andere steden.    

 Slecht, weinig, nee. 

Te schuine afstap bij de busbaan waardoor  gebruikers van elektrische        

rolstoelgebruikers achterover dreigen  te vallen. 

 

VRAAG 4 

Is het centrum veilig voor bezoekers en wat wordt er aan gedaan? 

 meeste punten wel, bij traptreden niet altijd duidelijk waar de trede begint.  

 Geen idee. 

 Niet veilig (stoepranden, overgangsplaatsen en winkels). 

 

Probleem voor blinden die gebruik maken van een stok. 

 

 

VRAAG 5 

Zijn er bewegwijzerings pictogrammen voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) 

mensen met een verstandelijk beperking of mensen met laag geletterdheid? 

 onvoldoende, is mij niet opgevallen, te weinig, weinig, nee. 

Markering slechts in beperkte mate  in het centrum aanwezig. Bij de trap ter hoogte van de 
Mediamarkt naar de Zadelmakersstraat kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. 
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VRAAG 6 

Zijn er looproutes voor blinden of “gesproken” bewegwijzerings borden voor mensen met een 

visuele beperking, bijvoorbeeld bij bushaltes? Zijn er lichtstraten of geschreven informatie voor 

mensen met een auditieve beperking? 

 Ja bij verkeerslichten. 

 Wel wat maar onvoldoende. 

 Alleen bij stadhuis. 

 Looplijnen op de grond maar geen gesproken bewegwijzering.  

VRAAG 7 

Hoe is de verlichting in het centrum; is er voldoende verlichting en zijn lampen op de goede hoogte 

geplaatst zodat zij niet verblinden, vormen zij obstakels op de trottoirs? 

 Geen idee een paar maal. 

VRAAG 8 

Is er nagedacht over de veiligheid, toegankelijkheid en parkeermogelijkheden voor mensen in een 

scootmobiel? 

 Te weinig, parkeren kan beter, niet genoeg, nee meerdere malen.  

VRAAG 9 

Is er een openbaar invalidentoilet aanwezig in het centrum?  

 Ja meerder malen maar je kunt er niet met de scootmobiel naar binnen dus waardevolle 

zaken meenemen. 
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OPMERKINGEN 

 Voor mensen die slecht ter been zijn zijn de hoogte verschillen moeilijk te overbruggen. 

 Al met al vrij positief. 

 Slechte bewegwijzering, waar is de rechtbank? Dus waar vind je wat? 

 Een persoon vond de toegankelijkheid onvoldoende.  

Aantekeningen 

1. Er zijn geen invalideparkeerplaatsen voor het stadhuis 

2. De verlaging in de stoep bij de busbaan aan de zijkant van het stadhuis is te schuin 

3. De rechtbank is alleen via een omweg bereikbaar voor mensen in een rolstoel of scootmobiel 

4. Er staan fietsen voor de lift naar het bovengelegen centrum bij de tunnel.  Rolstoelgebruikers 

kunnen deze lift niet gebruiken.  

5. De Esplanade is afgezet. Rolstoelgebruikers moeten een hele lange omweg vol met obstakels 

maken 

6. De steiger bij de schouwburg heeft geen afrijbeveiliging 

7. De toiletten in de schouwburg zijn niet optimaal 

8. Er ontbreken veiligheidstegels voor blinden bij de trap bij de mediamarkt 

9. Horecagelegenheid Bobbie Beer is goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Er is 

een invalidetoilet op de begane grond en de tafels staan ruim opgesteld. Tijdens de 

verbouwing van Le Baron is er geen invalidetoilet gerealiseerd op de begane grond. Niet alle 

horecagelegenheden beschikken over een invalidetoilet. 

10.  Is het een idee om horecagelegenheden die goed toegankelijk zijn een soort OK sticker te 

geven . 

 


