
Verslag screening nieuwe locatie JOC- NMBS-loodsen 

Datum: Vrijdag 19 arpil 2013 
Uur: 10.00-11.00 
Aanwezig:  

Tim Fastré (Facility) 
Sara Ferlin (Facility) 
Jeroen Marijsse (SAPH) 
Chris Iemants (SAPH) 
Anne-Marie Heytens (Team Welzijn) 

 

Situatieschets:  
De loodsen werden voor het nieuwe JOC met minimaal budget ingericht. Het is de bedoeling dat 
er op termijn een fuifzaal wordt gebouwd aan de kop van het gebouw. De ingang van zowel 
deze fuifzaal als het JOC zou dan gemeenschappelijk zijn en toegankelijk worden voor iedereen.  
In afwachting van deze realisatie en rekening houdend met de ‘tijdelijke’ situatie, doet de SAPH 
volgende voorstellen om de toegankelijkheid voor iedereen voor de komende periode te 
verzekeren in het JOC: 
 
- Voorlopige oprijhelling: geplaatst door 

Jongerenatelier. Oude rolstoelpodium.  
Eventueel vragen om lus te maken zodat helling minder 
steil wordt en leuning te voorzien op oprijhelling? Enkel 
nodig indien hoofdingang niet voldoet. Ook voor de 
veiligheid van kinderen en volwassenen lijkt het 
aangewezen om een leuning te plaatsen. Dit is 
budgettair moeilijk momenteel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Voorbehouden parkeerplaats(en): 
voorstel om twee parkeerplaatsen te 
voorzien dicht bij de ingang zodat mensen 
met een handicap drempelloze en vlakke 
ondergrond hebben om het gebouw te 
bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- Ingang: helling is steil. Met elektrische rolstoelen 

vormt dit geen probleem. Voor manuele rolstoelen 
wel. Ook voor mensen met hart- of longproblemen 
kan de helling een drempel vormen. 

Voorstel: assistentiebel plaatsen met pictogram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Toegangsdeur: met lichte veer; is ok.  
Voorstel om contrastmarkering te voorzien op de 
deur. De voorkeur gaat uit naar strookvormige 
markeringen over de volledige breedte van de deur 
en op drie niveaus: op ooghoogte, heuphoogte en op 
vloerniveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Bus en trein zijn niet toegankelijk. Geen 

mogelijkheden om dit op korte termijn op te 
lossen; budgettair niet haalbaar. Aanvankelijk zou 
de trein wel via oprijhelling toegankelijk zijn, maar 
dan is er verder geen toegang tot de bureaus (te 
smalle deuren). Optie om deuren te verbreden is 
momenteel niet haalbaar.  

 
 



- Crearuimte en danslokaal zijn toegankelijk. 
 
- Toiletblok: geen toegankelijk toilet voorzien in sanitair blok zelf. Optie om bestaande toilet in 

tussenblok loodsen te gebruiken (met telkens sleutel vragen) lijkt geen goede oplossing. 
Voorstel : toegankelijk toilet met ook ververshoek voor baby’s te voorzien achter sanitaire 
container; kant treinstel. Nu zijn er twee deuren naar opbergruimte; achter linker deur kan een 
aangepast toilet komen. 
Budget vragen bij begrotingswijzing. 
 
- Polyvalente zaal is goed toegankelijk, bar is op goede hoogte; zo ook de balie die op de 

ingang uitkijkt. 
- Rolstoelgebruikers kunnen niet zelf in de bar/balieruimte. Dit kan eventueel opgelost worden 

door een tijdelijke oprijhelling. Een permanentie oprijhelling is niet mogelijk wegens de deur 
die naar buiten opendraait. 

Mits aanpassingen die voorgesteld worden, zal het nieuwe JOC voldoende toegankelijk zijn.  
 
Voor verslag AM Heytens 


