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Schriftelijke vragen over de toegankelijkheid van TivoliVredenburg en andere openbare gebouwen 
 
Sinds de oplevering van Muziekpaleis TivoliVredenburg zijn er al verschillende klachten 

binnengekomen van mensen die minder mobiel zijn. Recent kwam bijvoorbeeld de ingezonden brief 

van N. van der Drift binnen, met klachten die we al vaker hadden gehoord. Het gebouw voldoet 

weliswaar aan de (verouderede) eisen van het bouwbesluit, maar daarmee is de toegankelijk voor 

mensen met een beperking helaas niet gegarandeerd. Er is verzuimd om aanvullende maatregelen te 

treffen die het gebouw voor iedereen bruikbaar maken. Zo is het voor bezoekers die geen trappen 

kunnen lopen onmogelijk om zelfstandig naar het toilet te gaan (er moet een medewerker mee in de 

lift). Daarnaast is het lastig om zelf je eigen drankje te bestellen, wegens hoogteverschillen in de zaal. 

Daarnaast zijn er tal van kleine ontwerp- en uitvoeringsfoutjes die een bezoek aan het poppodium 

minder leuk en praktisch maken dan de bezoekers hadden gehoopt. Denk hierbij aan een goede 

routing.  

Helaas constateren wij dit na oplevering en dat feit maakt dat de SP graag antwoorden wil op de 

volgende vragen: 

1. Is het college het met de SP eens dat we als gemeente een kans gemist hebben om het gebouw 

TivoliVredenburg toegankelijk en bruikbaar te maken voor alle typen gebruikers? Zo nee, waarom 

niet? 

2. Is het college het met de SP eens dat er voortaan vanuit de gemeente meer sturing moet zijn op 

toegankelijkheid bij de bouw van nieuwe openbare gebouwen? Zo nee, waarom niet? 

3. Welke maatregelen gaat het college treffen om in het vervolg te waarborgen dat nieuw te bouwen 

openbare gebouwen toegankelijk zijn voor mensen die minder mobiel zijn of anderssoortige 

beperkingen hebben? 

4. Is het college bereid om er bij TivoliVredenburg op aan te dringen dat aanpassingen die (binnen het 

redelijke) nog mogelijk zijn, zo snel mogelijk gedaan worden? Zo ja, aan welke aanpassingen 

denkt het college? En zo nee, waarom niet? 

 


