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WENKENBLAD TOEGANKELIJKHEID EVENEMENTEN 
 
 
 
 
Dit wenkenblad is bedoeld om het bijwonen en het beleven/ervaren van het evenement voor 
bezoekers met een functiebeperking, met een kinderwagen en voor iedereen zo aangenaam 
mogelijk te maken. 
Daarom verzoeken wij de organisatie rekening te houden met de wensen zoals hieronder zijn 
opgenomen. 
Per soort evenement kunnen verschillende wenken toepasbaar zijn. 
 
Parkeerplaatsen voor invaliden: 
- zo dicht mogelijk bij de ingang,  
- tenminste 2 invaliden parkeerplaatsen inrichten, 
- verder per 50 parkeerplaatsen 1 invalidenparkeerplaats, 
- afmeting per parkeerplaats 3,5 x 6 meter, 
- aanduiding d.m.v. bekende blauwe bord met P en rolstoelpictogram, 
- begeleiders van het parkeren instrueren omtrent de plaats van de invalidenparkeerplaatsen. 

 
Toegang en nooduitgang: 
- hek, poort of deur en doorgangsruimtes tenminste 90 cm breed, 
- hoogteverschil groter dan 2 cm overbruggen met hellingbaan, 
- fietssluis zo inrichten dat een elektrische rolstoel van 1,50 lang er ook door kan, 
- paden naar opstelplaats voor rolstoelen verharden, 
- trappen in routes vermijden of naast de trap een hellingbaan aanleggen, 
- hellingen zo vlak mogelijk of voorzien van omleiding of duwhulp, 
.- paden dienen tenminste 120 cm breed te zijn (90 cm bij puntvernauwing) met aan het einde 

een draaicirkel van 150 cm. 
 
Obstakels: 

- Obstakels in de looproute voorzien van sterk contrasterende kleurmarkeringen. 

- Kabels en slangen wegwerken: 

 -  bij voorkeur onder de grond of in de lucht 

 -  afdekken met rubberen matten 

-  onder slangenbrug met schuine kanten zodat een rolstoel er gemakkelijk overheen                     
kan rijden 

 

Bewegwijzering: 
Bewegwijzering dient voor iedereen duidelijk leesbaar en begrijpelijk te zijn op een opvallende 
plaats: 

- Voor een grote afstand hoger dan 2.20 m en tussen 1.40 -1.60 m bij een kleine afstand 

- Letters voldoende groot, een duidelijk tettertype en in contrast met achtergrond 

- Gebruik waar mogelijk pictogrammen 

 



 

Balies, tafels en zitplaatsen en bedieningselementen: 
- balie voorzien van een verlaagd deel met een maximale hoogte van 80 cm 
- tafels onderrijdbaar en hoogte onder de tafel 70cm blad hoogte maximum 80 cm 
- stoelen zoveel mogelijk tussen 45 - 50 cm hoog en voorzien van armleuningen. 
- bedieningselementen (knoppen muntinworp opschriften enz.) hoogte tussen 90 en 120 cm 

en tenminste 50 cm uit een hoek en zittend bereikbaar 
 
Podia: 
Bij het gebruik van een  podium opstelplaatsen voor rolstoelgebruikers, zo danig creëren, 
- dat rolstoel gebruikers ten allen tijde hun plaats kunnen verlaten voor o.a. toilet bezoek, 
-  dat er een goede hellingbaan is (indien nodig) met afrijdbeveiliging en leuningen 
- dat wanneer het publiek gaat staan men toch vrij zicht heeft op het podium, 
- dat rolstoel gebruikers bij opdringend publiek niet in de verdrukking komen. 
 

Opstelplaatsen voor rolstoelen 
- de afmetingen van de plaats per rolstoel dient tenminste 90 x 150 cm te bedragen, 
- op een verharde grond te worden ingericht, 
- bereikbaar via een verhard pad en  zonder obstakels.  
 
Voor slechthorenden: 
- een ringleiding of infraroodinstallatie aangesloten op de geluidsinstallatie, 
- aangeven welke plaatsen zich binnen de ringleiding bevinden, 
- gesproken tekst zo mogelijk ook schriftelijk beschikbaar stellen. 
- Ringleidingen zijn te huur. 
 
Voor slechtzienden: 
- d.m.v. geluid duidelijk maken wat er te zien valt, 
- teksten op bordjes ook in braille aanbrengen en ook via gesproken tekst hoorbaar maken. 
- de toegang voor Blindengeleidehonden toestaan. 
  
Stof, rook en geur: 
Mensen met cara en/of allergie hebben er snel veel last van, daarom wordt verzocht zo min 
mogelijk gebruik te maken van geurstoffen en de ruimtes zo stof- en rookvrij  mogelijk te houden.  
Het gebruik van stoffen vloerbedekking wordt afgeraden. 
 
Toiletten: 
- tenminste een rolstoel toegankelijk toilet, 
- afmetingen minimaal 165 x 220 cm., 
- voor juiste maten en inrichting is een apart wenkenblad verkrijgbaar, 
- er zijn rolstoel toegankelijke toiletwagens te huur. 
 
 
 
 
De door de Brandweer gegeven richtlijnen gaan voor op die in dit wenkenblad 
 
 
Aan dit wenkenblad kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met het Platform Gehandicapten Westland. 


