Toegankelijke evenementen
In Utrecht streven we ernaar dat alle evenementen toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor
bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, slechtzienden of mensen met een verstandelijke beperking. We vragen
daarom aan subsidieaanvragers rekening te houden met deelnemers en bezoekers met een handicap.
Door het treffen van een aantal eenvoudige maatregelen, kan de toegankelijkheid van het evenement
vergroot worden. Hieronder staan een aantal tips waar aan gedacht kan worden.
Sportevenementen in de buitenlucht
Voor de beleving is het van belang dat alle bezoekers het evenement van de start tot de afsluiting
kunnen bijwonen. Bij sporten die over een lang parcours plaatsvinden - zoals een marathon of
wielerwedstrijd - gaat het om de start, de finish en het traject langs de route.
Langs de route kunnen hekwerken staan die het zicht voor rolstoelgebruikers en kleine mensen
belemmeren. Een tribune kan ongeschikt zijn voor een rolstoelgebruiker, maar wanneer een
rolstoelgebruiker bij de tribune kan komen en er naast of voor kan staan, kan iedereen het geheel
meebeleven. Bij een lang traject zijn goed toegankelijke kijkplaatsen langs de route gewenst.
Eten, drinken en muziek
Rond een sportevenement zijn vaak ook andere activiteiten zoals eetgelegenheden of een podium met
muziek. Alle bezoekers moeten ook aan deze activiteiten deel kunnen nemen.
•

Voor bezoekers is het van belang dat zij op de hoogte zijn welke horecagelegenheden en

•

Voorzie alle hoogteverschillen in de looproute van flauwe hellingen.

•

Zorg dat rolstoelgebruikers aan kunnen schuiven bij zitgelegenheden.

podia bereikbaar en bruikbaar zijn voor rolstoelgebruikers.

Tips
Bekijk het evenement van tevoren door de bril van iemand die in een rolstoel zit, een verstandelijke
beperking heeft of slechtziend is. Denk aan:
•

Gehandicaptenparkeerplaats(en);

•

Rolstoeltoegankelijke toiletten;

•

Toiletten waar men hulp kan krijgen;

•

Rolstoeltoegankelijke kleedruimte;

•

Extra zitplaatsen rond de sportlocatie;

•

Goede bewegwijzering (met pictogrammen);

•

Informatie is erg belangrijk! Geef in folders, op plattegronden en websites aan welke
mogelijkheden en voorzieningen er zijn voor bezoekers met een beperking.

•

Is vooraf bekend dat er gehandicapte bezoekers aanwezig zijn of dat er gehandicapte sporters
mee sporten? Neem dan contact met hen op en vraag welke voorzieningen wenselijk zijn. Ook
kunt u contact opnemen met het Solgu (www.solgu.nl) voor tips. Of u vraagt bijvoorbeeld aan
iemand in een rolstoel of met een verstandelijke beperking om mee te kijken.

•

Bekijk de richtlijn voor toegankelijke activiteiten:
(http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/9.digitaalloket/Subsidies/Richtlijn_vo
or_toegankelijke_activiteiten.pdf)

