U gaat bouwen
of verbouwen?
Heeft U vragen of wilt u een vrijblijvend advies?
Neem dan contact op met:
Platform Gehandicapten Sint Anthonis
Werkgroep BTBU
p/a Randweg 123 • 5845 CX • Sint Anthonis
06-39148034 • secretariaat@pgsa.info
www.pgsa.info

Denk aan de toekomst:
• Bereikbaarheid
• Toegankelijkheid
• Bruikbaarheid
• Uitgankelijkheid

Het PGSA biedt u deze flyer gratis aan.
Het PGSA behartigt de belangen van alle inwoners met
een beperking. Ze ondersteunt en adviseert mensen met
een beperking, en geeft zo nodig gevraagd en
ongevraagd adviezen aan gemeente en andere instanties.
Een van de werkgroepen van het PGSA,
de BTBU werkgroep richt zich met name op:
• Bereikbaarheid van (openbare) gebouwen
• Toegankelijkheid van gebouwen
• Bruikbaarheid van een gebouw
• Uitgankelijkheid van een gebouw
De werkgroep geeft gratis advies bij nieuwbouw en
verbouwingen maar ook toetst zij bestaande situaties.
De advisering van de werkgroep strekt zich op aanvraag
ook uit tot particuliere woning- bouw of verbouwingen.
De werkgroep stelt graag haar expertise beschikbaar
en denkt en kijkt hierbij ook toekomstgericht. Hoe zijn
de mogelijkheden bijv. als U in de toekomst zelf, of een
huisgenoot, te maken krijgt met beperkingen bijv. op
gebied van mobiliteit? Het zo lang mogelijk in de
eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven
willen we toch allemaal?
Werkgroep BTBU
Bereikbaarheid:
• Kun je een openbaar gebouw, winkel,
horecagelegenheid of je eigen woning goed bereiken?
• En hoe zit dat als je rolstoel-gebruiker bent, of u
gebruikt een rollator of duwt een kinderwagen?
• Zijn parkeerplaatsen dichtbij en groot genoeg?

• Is de bestrating goed berijdbaar, breed genoeg.
• Kom ik hindernissen tegen als hoge stoepranden, trapjes?
Toegankelijkheid:
• Kan ik met een rolstoel of rollator naar binnen?
• Kan ik bij de bel?
• Zijn deuren breed genoeg voor rolstoel of rollator?
• Openen deuren niet te zwaar?
• Is er voldoende manoeuvreerruimte voor
een rolstoelgebruiker?
• Zijn er drempels of opstapjes aanwezig?
• Is er een rolstoelbaan aanwezig die aan de eisen voldoet?
• Is er ‘s avonds voldoende licht bij buitendeuren?
Bruikbaarheid:
Als U minder mobiel wordt zijn een aantal aanpassingen
in huis erg prettig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
volgende zaken:
• Zijn de binnendeuren breed genoeg?
• Is de woning drempelloos?
• Is de toiletruimte voldoende ruim?
• Is de bad/ doucheruimte groot genoeg?
• Zitten belangrijke voorzieningen op de begane grond?
• Is er de mogelijkheid voor een traplift?
• Bij openbare gebouwen: is een speciaal toilet voor
mindervalide aanwezig en is dit ook bruikbaar?
Uitgankelijkheid:
• Kan ik snel uit het gebouw in geval van brand?
• Ook als ik zelf niet of minder mobiel ben?
• Zijn deuren in geval van nood snel te ontgrendelen?
• Weet de brandweer dat op dat adres iemand woont
met een ernstige beperking?

