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Uitslag van de schouw van Gorinchemse horecagelegenheden in de binnenstad 
tijdens de Week van de Toegankelijkheid op 3 t/m 8 oktober 2016. 
 
De te schouwen horecagelegenheden zijn door koppels van minimaal 2 personen/leden 
van het platform geschouwd. 

Totaal zijn er 10 gelegenheden geschouwd op de volgende criteria: 

1. Is de hoofdentree goed toegankelijk? Bijvoorbeeld voldoende breedte van de deur en geen hoge 

 drempel.            

2. Kan het personeel de juiste informatie geven over de toegankelijkheid van de eetgelegenheid?    

3. Is de eetgelegenheid zo ingericht dat u met een rolstoel overal kunt komen?  Bijvoorbeeld brede 

 gangpaden, geen opstapjes, voldoende ruimte tussen tafels.      

4. Is er een invalidetoilet aanwezig en bruikbaar? (b.v. geen schoonmaakkast)     
5. Moet er om een sleutel voor het invalidetoilet gevraagd worden?     
6. Zijn vluchtwegen bruikbaar? Bijvoorbeeld geen obstakels, geen drempels    
7. Zijn vluchtwegen duidelijk aangegeven? Bijvoorbeeld leesbare teksten, begrijpelijke symbolen, 
 goed zichtbare noodknoppen.          
8. Is het geluid in de eetgelegenheid passend voor mensen die slechthorend zijn? Bijvoorbeeld 
 hooguit zachte muziek, goede akoestiek, weinig echo of galm.      
9.  Is het pinapparaat voor iedereen te gebruiken?  

Op het waarderingscijfer van 1-10 zijn de resultaten: 

 4 gelegenheden een 8 

 1 gelegenheid een  7 

 3 gelegenheden een 5 

 1 gelegenheid een   4 

 1 gelegenheid een   2 

 

2 van de gelegenheden hebben een invalide toilet en vallen onder de score van 8. 
 
Veel panden (oude) in een historische binnenstad als Gorinchem laten het niet- of 
moeilijk toe om een goede toegankelijkheid te realiseren. Dit besef was aanwezig bij de 
beoordelaars en werd ook door de uitbaters naar voren gebracht. 

 Vrijwel alle uitbaters waren geinteresseerd en van goede wil om mee te denken aan 
oplossingen en wellicht aanpassingen te doen. 

De geschouwde gelegenheden waren, in willekeurige volgorde: 

La Cubanita,  Grandcafé ‘tGelagh, Metroplool, 

 De Beren,   pizzeria Galileo,  ‘t Oude Stadhuys 

Eetcafé Kees Mykonos,    Tax,   De Gasterij. 


