Melden belemmeringen
Voor het melden van belemmeringen in de
toegankelijkheid zoals in of bij openbare ge
bouwen, winkels, praktijkruimten van welzijns
instellingen of belemmeringen in de toeganke
lijkheid van straten, trottoirs en dergelijke
kunt u terecht op een van de volgende tele
foonnummers:
Balk
0514 - 59 19 40
Joure
0513 - 41 35 78
Lemmer
06 - 41 16 29 69
of mail naar info@toegmeren.nl
Meld daarbij om welke gebouw of straat het
gaat (adres), wat het probleem is en geef uw
eigen naam, adres en telefoonnummer op.
Er wordt vervolgens met u contact opgeno
men voor nadere toelichting.
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De werkgroep Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van gebouwen

De Werkgroep Toegankelijkheid houdt zich
bezig met het verbeteren van de toegankelijk
heid in de woonomgeving en in de openbare
ruimten.
De leden van de Werkgroep zijn vrijwilligers en
inwoners van de gemeente.

U kunt bij de Werkgroep Toegankelijkheid
terecht voor informatie over eisen en normen
die gelden voor een publiek toegankelijk
gebouw.
Wij geven graag advies over het aanpassen
hiervan of het beoordelen van een bouw
tekening.

Toegankelijkheid houdt in dat iedereen zelf

Ook worden de gebruiksmogelijkheden van
voorzieningen in banken en winkels zoals
pinautomaten en weegschalen onderzocht.

standig gebruik kan maken van alle voorzie
ningen.
Vooral voor mensen met een fysieke en/of
verstandelijke beperking zijn specifieke voor
zieningen noodzakelijk.
De leden van de Werkgroep zijn vrijwilligers en
inwoners van de gemeente.

Toegankelijkheid woonomgeving
Losse stoeptegels, obstakels op het trottoir,
overhangende bomen en heggen of steile
hellingen, het ontbreken van op- en afritten op
het trottoir of een opstap bij de bus.
Al deze situaties zorgen ervoor dat mensen die
slecht ter been zijn, slechtziend zijn of een rol
lend hulpmiddel bij zich hebben op veel plaat
sen niet kunnen komen.
Denk daarbij ook aan slecht leesbare aanwijzin
gen of het ontbreken van voorzieningen voor
doven en slechthorenden.
De Werkgroep Toegankelijkheid onderzoekt
de toegankelijkheid van de openbare ruimte en
rapporteert daarover aan de gemeente.

De adviezen die de Werkgroep
geeft zijn gratis.

