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TT CIRCUIT ASSEN KRIJGT OPNIEUW OFFICIEEL CERTIFICAAT  

VOOR REALISEREN GEHANDICAPTENVOORZIENING 

 

Het TT Circuit Assen heeft vandaag  opnieuw een certificaat Keurmerk Toegankelijkheid Gehandicapten 

(KTG) gekregen. Dit keer voor de faciliteiten van het Education Centre op de TT Junior Track. Het KTG-

keurmerk wordt uitgegeven door KTG-Solutions. 

 

De directie van het TT Circuit Assen is blij met dit nieuwe keurmerk. Het onderstreept in hun ogen nog 

eens dat de TT organisatie serieus aandacht schenkt aan het realiseren van voorzieningen voor mensen 

met een beperking. De afgelopen 5 jaar investeerde het TT Circuit voor € 360.000,- in onder andere de 

aanleg van het rolstoelplatform bij de Haarbocht,  gehandicaptentoiletten bij de Haarbochttribune, 

gehandicaptentoiletten op andere plaatsen op het circuit, bewegwijzering en speciale parkeerplaatsen 

voor mensen met een beperking.  

 

Het volledig aanpassen en toegankelijk maken van het Education Centre op de TT Junior Track was een 

volgende stap. Ook voor de nabije toekomst staan alweer nieuwe plannen op de rol, zoals het asfalteren 

van de bestrating achter de tribunes en het verbeteren van het rolstoelplatform bij de Stekkenwal. 

 

TT Circuit Assen heeft naast KTG-Solutions ook de cliëntenraad uit Drenthe van zorgorganisatie De 

Noorderbrug als sparringpartner. Beide partijen adviseren als (ervarings)deskundigen over wenselijke 

aanpassingen om de toegankelijkheid van het circuit te blijven verbeteren. “Het advies van de cliënten van 

De Noorderbrug geeft ons veel  inzicht in hoe ons circuit ervaren wordt door mensen met een beperking 

en welke verbeteringen hierin nodig zijn. Mede hierdoor hebben we al goede stappen kunnen maken in 

het toegankelijker maken van het circuit”. 

 

 

 

Noot voor de redactie:  

De Noorderbrug biedt specialistische behandeling en begeleiding aan mensen met niet-aangeboren 

hersenletsel, een chronisch neurologische aandoening en doven met complexe problematiek. 

 

KTG Solutions is de organisatie die bedrijven beoordeelt op de mate van toegankelijkheid voor mensen 

met een beperking en adviseert over aanpassingen om de toegankelijkheid van gebouwen en 

evenementen te verbeteren. en verbindt aan de realisering ervan officieel erkende certificaten. 


