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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Toegankelijkheid 
raadsvergadering en PM voor 

mensen met een beperking 

3343500  21 december 2021 

Geachte mevrouw Nijhuis, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 27 november jl. hebt u ons vragen gesteld over de toegankelijkheid van de raadsvergaderingen 
en PM voor mensen met een beperking. Hierbij beantwoorden wij u vragen.  

 
Wanneer bezoekers niet zelfstandig kunnen traplopen en eventueel gebruik maken van een 

rolstoel, leggen zij in ons gebouw de volgende weg af naar de raadzaal en burgerzaal op de 2e 
verdieping: 

Idealiter meldt een bezoeker met een beperking zich bij de receptie, waarna de receptionist 
begeleiding regelt door een medewerker van de gemeente.  

Na binnenkomst door de hoofdingang neemt de bezoeker de lift naar de 1e verdieping. Deze komt 
uit op de passerelle.  

De passerelle leidt naar de centrale hal van het stadhuis. Om deze te bereiken gaat de bezoeker 
door de deuren, die mogelijk te zwaar zijn om zelfstandig te bedienen. Hier heeft de bezoeker 

mogelijk hulp bij nodig van een medewerker van de gemeente. 
Na het schuin oversteken van de hal neemt de bezoeker de lift naar de 2e verdieping van het 

stadhuis. De lift wordt bediend door een medewerker van de gemeente.  
Eenmaal op de 2e verdieping is de raadzaal voor bezoekers met een beperking te bereiken via de 

burgerzaal. De burgerzaal is te bereiken via een kleine lift, ter overbrugging van enkele traptreden.   
 

1. Is het college er zich van bewust dat de raadsvergadering in de raadszaal en PM op  
de 2e verdieping niet vrij toegankelijk zijn voor minder validen?  

 
De 2e verdieping van het stadhuis is volgens bovenstaande route bereikbaar voor mensen met 

een beperking. Het klopt dat bezoekers niet zonder een pas gebruik kunnen maken van de lift 
in het (oude) stadhuis. Bezoekers hebben zonder begeleiding enkel toegang tot het openbare 

deel van ons gebouw. De bewuste lift in het oude stadhuis geeft ook toegang tot afgeschermde 
delen van ons gebouw.  

 
2. Is het college bereid om te gaan onderzoeken op welke (eenvoudige) wijze minder 

validen de raadsvergadering en PM op de 2e verdieping kunnen bereiken? 
 

Deze bezoekers kunnen de raadsvergadering en PM op de 2e verdieping van het stadhuis 
bereiken middels bovengenoemde route. Zij hebben hier echter hulp bij nodig, die wij dan ook 

graag bieden. 
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3. Is het college het met de PVV eens, dat er een duidelijke aanwijzing moet komen, 
hoe  mindervaliden bij de Raadszaal en de zalen voor de Politieke markt op de 2de 

verdieping kunnen komen? 
 

Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met de bezoekers van ons gebouw. Wanneer 
een bezoeker het gebouw betreedt, is het onderdeel van onze dienstverlening om deze persoon 

als dat nodig is te begeleiden naar de tweede verdieping. Vrijwel alle bezoekers melden zich bij 
de receptie. Wanneer bezoekers zich niet melden, spreken onze beveiligers hen vriendelijk aan 

met de vraag waar in het gebouw zij willen zijn.  
 

4. De PVV is van mening dat iedereen de vergaderingen moet kunnen bijwonen en 
vraagt het college hier op korte termijn iets aan te doen. 

 
Wij delen uw standpunt dat iedereen de raadsvergaderingen en politieke markten moet kunnen 

bijwonen. Dit is dan ook het geval, zij het met persoonlijke begeleiding.  
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


