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Advies verbouwplannen centrale hal gemeentehuis

Oosterbeek, 17 november 2016

Geacht college,
De Wmo-adviesraad heeft het document ‘Gemeentehuis Renkum-Oosterbeek, Verbouwing Centrale hal (Project
16-1868, 24-10-2016)’ over de verbouwplannen van de centrale hal van het gemeentehuis gelezen en
besproken.
We zijn blij dat enkele van onze eerder voorgestelde maatregelen door de bouwcommissie zijn overgenomen,
bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het niva toilet, de aandacht voor de privacy van de bezoekers aan het
(sociaal) loket in relatie tot de veiligheid van de medewerkers en de onderrijdbaarheid van de tafels voor ouderen
en mensen in scootmobiel of rolstoel.
In verband met de privacy van de bezoekersruimte hebben we nog een suggestie om melkglas te gebruiken.
Graag willen we ook aandacht vragen voor de bereikbaarheid van minder validen om bij de liften te komen die
leiden tot de trouwzaal. Deze voorziening wordt in het plan niet mee genomen. Toch pleiten we ervoor hier nog
aandacht aan te besteden en daarbij te letten op gebruikersgemak en klantvriendelijkheid.
Ook vinden we het jammer dat niet is voorzien in een baan om de zaal beneden tegenover de ingang te bereiken.
Dit is een mooie en bijzondere ruimte die nu helaas alleen via trappen te bereiken is.
Verder zijn wij benieuwd naar de te gebruiken materialen. Wij hebben al gewezen op de gladheid van de vloer bij
natte weersomstandigheden als regen en of sneeuw. We zijn benieuwd hoe dit in het ontwerp wordt opgelost.
Ten aanzien van de spreekkamers willen wij graag wijzen op het gebruik van zachte materialen i.v.m. de
akoestiek. Mensen met gehoor problemen hebben hier baat bij.
Ten slotte zijn wij benieuwd naar de bereikbaarheid van de hal gedurende de verbouw periode.
We pleiten er al lang voor om bij het opstellen van het programma van eisen de bereikbaarheid en de veiligheid
hierin mee te nemen.
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En tenslotte zijn wij verder van mening dat de trap bij het fractiehuis vervangen moet worden door een
rolstoelvriendelijke opgang.
Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
de Wmo-adviesraad van de GEMEENTE RENKUM
mede namens E. Bolt,
Secretaris a.i.

F.H. Makkinga
Voorzitter
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