Platform Gooise Meren Toegankelijk!? – Week
van de Toegankelijkheid 2022
Woensdag 5 oktober 2022: station Naarden Bussum
westzijde.
Aanwezig
Annemarie van Emden, wijkadviseur gemeente Gooise Meren, Boudewijn Koops,
gemeente Gooise Meren, Frank Kemper, gemeente Gooise Meren, Bert Rigter, Joop
Sanders en Richard Soeter: allen Platform Gooise Meren Toegankelijk!?

Doel
De vernieuwde toegang van station Naarden-Bussum Westzijde schouwen op
toegankelijkheid. Aan de hand van de schouwlijst hebben wij de toegankelijkheid
geschouwd.

Verslag
Richard Soeter
Er is een goed toegankelijk pad naast de chaotische fietsenstalling. Dit pad is
voorzien van geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking en komt uit op
het stationsplein. Hier zijn ook enkele bankjes aanwezig. Deze staan echter deels op
het voetpad wat een obstakel is in de natuurlijke gidslijn. Een deel van de bankjes is
voorzien van rugleuningen, echter armleuningen ontbreken.
Voorstel: De bankjes aan de plantsoenkant alsnog voorzien van armleuningen en
iets achteruit plaatsen.
Vanaf daar loopt er een geleidelijn naar de trap van het station. Deze leidt echter
naar het midden van de trap en niet naar de linker trapleuning. Ook is de leuning
niet voorzien van een tastbare aanduiding.
Voorstel: De lijn te verplaatsen richting trapleuning.
Vanaf de trap van de westelijke ingang ontbreekt de geleidelijn waardoor je niet van
spoor 1 en 2 kunt komen.
Voorstel: deze alsnog aanbrengen.
De rechter trapleuning: De leuning van de rechtertrap vanuit de stationshal richting
perron 2 begint boven de eerste tree en is gevaarlijk
Voorstel: De leuning eerder laten beginnen zodat de correcte aanvangslengte
gerealiseerd wordt.
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Op het perron leiden er geen geleidelijnen naar de trappen voor de overige perrons,
wel naar de kaartautomaten en incheckpaal en de rand van het perron. (valt het
perron onder ProRail of de gemeente?)
Op de perrons en in de stationshal staan bankjes. Deze zijn voorzien van een
rugleuning en van armleuningen.
Op dit moment wordt er nog druk gewerkt aan de hal waardoor er nog obstakels
aanwezig zijn.
Er zijn op- en afritten voor een rolstoel aanwezig alleen een aanduiding aan de
buitenkant ontbreekt. De hellingbaan is wel voorzien van een leuning.
Voorstel: Een aanduiding aan de buitenkant te bevestigen bij de opgang van de
hellingbaan.
Op het perron is een werkende lift aanwezig en er kan hulp opgeroepen worden als
deze kapot is.
De kaartjeszuil is uitgerust met een touchscreen en zit vrij hoog wat voor mensen
met een rolstoel weleens bezwaarlijk kan zijn.
Of er hulp verkregen kan worden is niet geheel duidelijk.
De reisinformatie voor mensen met een visuele beperking is niet aanwezig.
Voorstel: Dit opnemen met NS/ProRail?
Aan de buitenkant van het station is een toegankelijk toilet aanwezig. Hiervoor dient
wel betaald te worden.
In de hal is een broodjeswinkeltje en een supermarktje.
Deze zijn toegankelijk. Het personeel van de broodjeswinkel sprak alleen Engels. Dit
is wellicht een obstakel voor mensen die deze taal niet machtig zijn.
Opmerking: De route naar de perrons kan hier en daar beter door alle leuningen te
voorzien van tastbare aanduidingen.
De aansluiting van het busvervoer is aan de andere kant van het station en staat
goed aangegeven.
Bij deze zijde van het station zijn geen gehandicaptenparkeerplaatsen. Ik heb ze ook
niet gezien op het Q parkterrein.
De dichtstbijzijnde zijn die bij de Action aan de Slochterenlaan.
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