Resultaten onderzoek en advies toegankelijkheid in Best

FOTO:

THEORIE:

PROBLEEM:

OPLOSSING:

In winkels zijn er
altijd 5 rijen qua
producten

De bovenste rij is
heel hoog als je
in een rolstoel zit,
hierdoor moet je
altijd wachten of
iemand om hulp
vragen

Als iemand met
een rolstoel
binnen komt
gereden al even
kijken waar ze
heen gaan en
vragen of je kan
helpen als
medewerker of
de rijen niet zo
hoog maken

Alle stoeptegels
moeten gelijk zijn

Je kan makkelijk
met je rolstoel of
met je voet in
een putje terecht
komen en dan
vast komen te
zitten of
struikelen

Het putje iets
hoger leggen of
aan de
rechterkant en
niet midden op
het voetpad

In Best zijn er
meerdere
brievenbussen op
verschillende
hoogtes

De brievenbus is
te hoog en
hierdoor kan je er
niet bij

De brievenbus
lager maken
zodat iedereen
erbij kan

Er staan paaltjes
voor de AH in het
wilhelminadorp

Je kan makkelijk
tegen zo’n
paaltje lopen en
dan je flink
stoten. Met een
rolstoel kost het
veel moeite om
erlangs te komen

Het middelste
paaltje weg halen
of een stuk naar
een kant
verschuiven
zodat je er wel
met een rolstoel
door kan
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Supermarkten
hebben in de
gekoelde plekken
5 rijen plek om
etenswaren neer
te leggen

Je kan heel
moeilijk en bijna
niet bij de laatste
rij

De rijen minder
ver maken of de
reling langs de
gekoelde
schappen
weghalen

Winkels willen
reclame maken via
een bord voor hun
winkel

Het bord hebben
ze niet 2 meter
van de muur
afgezet, maar op
het voetpad. Dit
betekent dat
iemand er
tegenaan kan
lopen

Heel simpel, het
bord aan de kant
zetten waar het
hoort te staan en
de aan de
winkeleigenaren
nog een keer
uitleggen
waarom hij daar
hoort te staan

De overgang van
verschillende
soorten tegels is
niet gelijk

Er is een klein
randje tussen de
tegels, hierdoor
kan iemand in
een rolstoel hier
moeilijk op
komen of een
slechtziende kan
struikelen

De tegels gelijk
maken

Voor de ingang
van meerdere
winkels is een
verhoogde ingang

Dit maakt het
lastig om met
een rolstoel de
winkel binnen te
komen

De drempel voor
de winkel
weghalen
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De auto staat ver
voorbij het
parkeervak
geparkeerd

Voor iemand in
een rolstoel is
het voetpad een
stuk smaller

Eigenaren van
auto’s moeten
letten op dat ze
binnen het
parkeervak staan

De reclame staat
midden op de
stoep

Iemand in een
rolstoel moet hier
langs dit kost
extra moeite voor

De reclame meer
aan de kant
zetten, zodat
iedereen er
makkelijk langs
kan

De attributen van
deze winkel staan
midden op de
stoep, dit mag niet

Iemand met een De attributen
rolstoel moet hier neerzetten waar
weer langs
het mag
komen. Een
blinde kan dit niet
opmerken en
over de lintjes
vallen.

Een stoeptegel ligt
scheef

Een slechtziende
kan dit niet
merken en
hierover vallen.
Iemand in een
rolstoel kan in
het gat vast
blijven zitten

Een simpele
oplossing is om
de stoeptegel
weer goed te
leggen.

Winkels gebruiken
borden om te
adverteren die
zetten ze dan
buiten hun winkel
neer

Dit bord staat op
de weg. Als je
blind bent zie je
niet dat hier een
bord staat, dus
heb je kans om
er tegenaan te
lopen

Zet het bord
dichter bij de
winkel zo kunnen
blinde doorlopen
zonder ergens
tegenaan te
lopen
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Winkels hebben
rekken of
producten in een
kast staan zodat
de winkel niet te
vol zit

Deze kast met
spullen staat niet
op de plek waar
dat die hoort te
staan. Hierdoor
kunnen mensen
die blind zijn hier
tegenaan lopen

Het op de goede
plek neer, en dat
is achter de
grijze stenen,
deze spullen
staan er nu voor.
Als je deze goed
neerzet kunnen
blinde er goed
langs

Deze ribbellijnen
worden gebruikt
om aan te geven
aan blinde mensen
dat er een busstop
of een
oversteekplaats is

Het probleem is
dat deze er
weinig zijn, want
op sommige
plekken weet je
niet waar je kan
oversteken als je
blind bent

Dit kun je
oplossen door er
meer te plaatsen
bij
oversteekplaatse
n

Winkels gebruiken
borden en vlaggen
als reclame middel

Deze vlag staat
midden op de
weg daardoor
kunnen blinden
er tegen aan
lopen

Zet de vlag 2
meter naar
voren, want daar
mag je de vlag
wel neerzetten

Mensen gebruiken
een mat voor de
sier of zodat
mensen niet met
vuile schoenen
binnenlopen

Deze mat ligt in
de weg omdat
die over de grens
ligt van waar je
spullen mag
neerzetten. Een
blinde kan er ook
over vallen als
die niet goed ligt.

Je kunt een
kleinere mat
nemen of een
mat binnen
neerleggen.
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Als mensen gaan
winkelen willen ze
hun fietsen zo
dicht mogelijk bij
de winkel
neerzetten, zodat
ze minder ver
hoeven te lopen
met hun
boodschappen

Dit is een
probleem omdat
blinde mensen er
makkelijk
tegenaan kunnen
lopen. Zij en de
fietsen kunnen
dan omvallen. Je
mag hier zelfs
geen fietsen
plaatsen

Je kunt dit
oplossen door er
nog een
fietsenrek dichtbij
neer te zetten.

In de winkels
zetten mensen
rekken neer om
hun spullen in te
zetten

In deze winkel is
het een
probleem, omdat
iemand met een
rolstoel er niet
makkelijk langs
kan.

Dit kun je
oplossen door
het rek te
verplaatsen

Gedrag van mensen:
Daarbij zou het gedrag van de mensen moeten veranderen omdat ze soms asociale dingen
doen of zeggen tegen de medemens. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een auto helemaal over de
stoep heen te zetten of de opmerkingen die ze maken. Iemand helpen is nog steeds geen
schande. Het kan voor de één niets betekenen en voor iemand met een handicap heel veel, dat
kan al bijvoorbeeld zijn als je even naar de winkel toe loopt. Er kan hier een oplossing voor zijn
om een campagne op te stellen in Best en rond te gaan en iedereen de problemen uit te leggen
en dat er iets aan gedaan moet worden, hier wordt Best een heel stuk beter maar ook gezelliger
van.
Deze conclusies hebben wij kunnen vinden en beoordelen in het dorp en het Wilhelminadorp
we hopen dat er toch nog een oplossing gevonden kan worden en deze ook goed uitgevoerd
wordt, zodat best weer goed verzorgt is voor iedereen.

