Bevindingen AnyTime Kerkrade door
werkgroep ongehinderd Kerkrade
Datum schouw: dinsdag 5 april 2022
Locatie: Onze lieve Vrouwestraat 103, 6461 BP Kerkrade
Pluspunten
+ De fitness is ruim opgezet, de ruimte tussen de apparaten is voldoende.
+ Er is voldoende licht
+ Goed, gevarieerd aanbod (cardio apparaten, kracht apparaten, vrije krachtruimte voor functionele
oefeningen)
+ AnyTime is 24/7 geopend
+ Als je een AnyTime abonnement hebt, kun je wereldwijd bij alle AnyTime Fitness terecht
+ Privé kleedkamers en douches.
+ Erg overzichtelijk en schoon
+/- Medewerker aanwezig op regelmatige tijdstippen. De medewerker kan je vragen voor assistentie
voor bijvoorbeeld hulp bij het apparaat instellen en afstellen. De medewerker geeft geen begeleiding
van de oefeningen. Dus begeleiding voor bv. verplaatsen of uitleg van de oefeningen, is er niet.
Verbeterpunten
Er is geen invalideparkeerplaats
Er is geen invalidetoilet. De toiletten zijn moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Wanneer je zelfstandig een transfer kan maken, is het wel mogelijk om naar het toilet te gaan.
De ingang is rolstoeltoegankelijk. De oprijplaat is wel erg stijl voor rolstoelgebruikers, hulp is
aan te bevelen. We adviseren AnyTime om antislip (tape) aan te brengen op de oprijplaat en trappen
voor de ingang. Het beste zou zijn deze antislip in een opvallende kleur (bv. geel) te gebruiken voor
mensen met een visuele beperking. Dit zal het contrast ook beter maken, waardoor het makkelijker
is voor deze doelgroep om de trappen te onderscheiden.
Er is geen douche voor mindervaliden. Wel zijn de douches/kleedkamers privé. Voor
mindervaliden zonder rolstoel, zijn deze wel toegankelijk.
Conclusie
Goed toegankelijk voor mensen met een beperking, evenals voor chronisch zieken. Voor
rolstoelgebruikers die meer begeleiding nodig hebben, is AnyTime Fitness niet aan te raden. Wel is er
voldoende ruimte tussen de apparaten om je in een rolstoel voort te bewegen. Als je zelfstandig
transfers kan maken, is AnyTime mogelijk wel geschikt.
Fijn dat de club 24/7 open is en dat je wereldwijd bij elke AnyTime terecht kunt.
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