Rechtbank in Zutphen beter toegankelijk
Een team ervaringsdeskundigen van de commissie toegankelijkheid van de SPGCZ is op 29
januari bij de rechtbank in Zutphen geweest om het gebouw te toetsen op toegankelijkheid.
De rechtbank vindt het belangrijk dat mensen met een beperking ongehinderd de zittingen
kunnen bijwonen.
Bij de toegankelijkheidstoets hebben we met enkele ervaringsdeskundigen gekeken naar de
situatie in het gebouw.
Zaken waar bij deze toets naar is gekeken zijn;
– Kun je met een rolstoel zelfstandig naar binnen komen?
– Kun je binnen het gebouw in alle gebruiksruimtes komen?
– Is de ontvangstbalie niet te hoog zodat de persoon in rolstoel tegen de balie aan kijkt?
– Is binnen het gebouw goed aangegeven waar welke ruimtes zijn?
– Is er een mindervaliden toilet en is dat goed te gebruiken?
– Zijn de vluchtroute's toegankelijk met een rolstoel.?
– Ook is gekeken we naar de situatie voor blinden en slechtzienden.
Na afloop is er een rapport van opgemaakt waarin de bevindingen van SPGCZ staan.
Ook zijn er aanbevelingen gegeven voor verbeteringen.
Het rapport is goed ontvangen door de organisatie van de rechtbank.
De rechtbank heeft nu een aantal zaken aangepast.
Toegang tot het gerechtsbouw te Zutphen vindt plaats door twee zeer hoge glazen deuren.
Voor rolstoelgebruikers zijn deze zware- en hoge deuren niet te openen.
Het aanbrengen van elektrische deuropeners zou enorm veel geld kosten.
De toegang wordt nu opgelost door de deur open te zetten als de rechtbank open is.
De openbaar toegankelijke ruimtes zijn allemaal goed te bereiken met een rolstoel.
De bodebalie heeft geen verlaagde balie. Bij de infobalie is deze voorziening wel aanwezig.
Behulpzaamheid van de bode(s) zal op dit punt uitkomst kunnen bieden.
De nummering van de ruimtes valt onder het ontwerp van het monumentale gebouw.
Aanpassing van de nummering stuit derhalve op problemen.
Wel is de bewegwijzering naar het mindervaliden toilet verbeterd.
De opmerkingen van SPGCZ over de sanitaire voorzieningen zijn allemaal opgelost.
Zo is er nu draairuimte voor een rolstoel, omdat de verschoontafel opklapbaar gemaakt is.
Er is een zwarte toiletbril (ivm contrast) gemonteerd. Deze bril is speciaal geschikt voor
slechtzienden en mensen met dementie. De voormalige witte toiletbril is verwijderd.
Er is nu automatische verlichting in de toiletruimte in verband met gebruiksgemak.
De vluchtroutes op de verdiepingen gaan via trappen en deze zijn niet toegankelijk voor
mensen in een rolstoel.
Om dit op te lossen zijn alle BHV-ers geïnstrueerd om mindervaliden te ondersteunen.
Ook zijn hiervoor eventuele noodzakelijke hulpmiddelen aanwezig.
De rechtbank heeft in de huisregels aangepast, dat hulphonden toegestaan zijn.
De SPGCZ is erg blij met de positieve houding van de rechtbank en zien hierin een voorbeeld
voor andere organisaties.
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