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Voorwoord

Een volwaardige en actieve participatie van iedere burger
aan de samenleving wordt maar mogelijk als de leefomgeving
integraal toegankelijk is. Bij de realisatie van deze toegankelijke
leefomgeving zijn inspanningen en initiatieven van verschillende
beleidsniveaus (Vlaams, provinciaal, lokaal) en sectoren nodig.
De rol van gemeenten en OCMW’s is niet weg te denken uit het
toegankelijkheidsverhaal. Lokale besturen zijn belangrijke spilfiguren
om de toegankelijkheid in de eigen stad of gemeente te bevorderen.
Toegankelijkheid stroomt doorheen verschillende beleidsdomeinen
waarbinnen lokale besturen eigen bevoegdheden, en dus een grote
verantwoordelijkheid, hebben.
De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid van 2009
(Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009) heeft die functie van de
gemeente of stad in het bouwen van een toegankelijke leefomgeving nog
versterkt. Stedenbouwkundige vergunningen kunnen pas verleend worden als
het bouw- of verbouwdossier voldoet aan alle toegankelijkheidsvoorschriften.
De afgelopen 10 jaar is in Vlaanderen heel wat toegankelijkheidsexpertise
opgebouwd. De vijf provinciale steunpunten toegankelijkheid - die
sterk inzetten op de ondersteuning en bevordering van het lokaal
toegankelijkheidsbeleid (zie deel 2.1) - hebben deze ervaring en
deskundigheid gebundeld in dit inspiratieboek.
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Wat mag je van deze publicatie
verwachten?

Het eerste deel van de inspiratiebundel belicht het concept ‘integrale
toegankelijkheid’, het belang van toegankelijkheid en het wettelijk kader waarbinnen
het toegankelijkheidsbeleid gevoerd kan worden.
In het tweede deel komen de provinciale steunpunten toegankelijkheid (PST’s) en
andere actoren uit het toegankelijkheidswerkveld aan bod.
Met de toegankelijkheidsdefinitie, de wetgeving en het werkveld in het achterhoofd
wordt in het derde deel het lokaal toegankelijkheidsbeleid onder de loep genomen.
Hoe vindt het toegankelijkheidsbeleid ingang op het politiek en administratief niveau
van een gemeente of OCMW en wat is de functie van de lokale adviesraad ?
Na het beleidsluik komt in het laatste deel de praktijk aan de beurt. Voor elk
gemeentelijk beleidsdomein (wonen, sport, cultuur,…) wordt beschreven hoe het
gemeentelijke toegankelijkheidsbeleid concreet kan worden uitgevoerd. De tips en
praktijkvoorbeelden ondersteunen hierbij de theorie.
Wij hopen dat je als schepen, gemeenteraadslid, ambtenaar of lokale adviesraad in
deze inspiratiegids de nodige richtlijnen, concrete tips en praktijkvoorbeelden kunt
vinden om je gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid verder uit te bouwen of op te
starten.
Het was onmogelijk om alle goede acties te verzamelen en op te nemen, deze bundel
heeft dan ook niet de bedoeling om allesomvattend te zijn.
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DEEL 1 - TOEGANKELIJKHEID

1.

Wat is ‘integrale toegankelijkheid’?

1.1.

Definitie
Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen (gebouwen, omgeving en
dienstverlening) bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor iedereen. Iedereen
moet bovendien op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen
maken van deze voorzieningen.

1.2.

Voor iedereen
Integrale toegankelijkheid komt iedereen ten goede en is niet alleen bestemd voor
specifieke doelgroepen. Volgende voorbeelden maken dit duidelijk.
• De leverancier met zware dozen is geholpen met een automatische schuifdeur aan
de inkom van het gebouw.
• De oudere persoon is gebaat bij een drempelloos voetpad.
• De moeder met kinderwagen maakt graag gebruik van het aangepaste, ruime
pashokje.
• Via duidelijke bewegwijzering vindt de bezoeker gemakkelijk de weg in het
openbare gebouw.
• Kinderen kunnen informatie gemakkelijk lezen op laaggeplaatste
informatieborden.

Deel 1 - Toegankelijkheid
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1.3.

Keten van toegankelijkheid
De mate van toegankelijkheid wordt bepaald door een ‘keten van toegankelijkheid’.
Deze keten situeert zich zowel op het macro- als het microniveau. Het macroniveau
betekent dat alle aspecten van het dagelijkse leven (vrije tijd, cultuur, openbaar
vervoer, …) toegankelijk moeten zijn (zie figuur).

Het microniveau betekent dat ook binnen één voorziening alle aspecten toegankelijk
moeten zijn (de bus, het gebouw, de informatie, …). Bijvoorbeeld: een persoon
met een beperking wil op restaurant gaan. Een aantal schakels kunnen zorgen voor
problemen; de bus is niet toegankelijk, de inkom van het restaurant heeft drie treden,
het toilet bevindt zich in de kelder, het lettertype van de menukaart is te klein, …
Wanneer één ‘schakeltje’ ontbreekt of onvoldoende toegankelijk is, creëert dit
problemen voor personen met een beperking.
Het wegwerken van één ontoegankelijke schakel leidt dus niet steeds tot een
integraal toegankelijke oplossing. Enkel indien de volledige keten toegankelijk is, kan
de persoon met een beperking actief deelnemen aan het dagelijkse leven.
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1.4.

Toegankelijkheid is méér dan fysieke toegankelijkheid
Toegankelijkheid wordt te vaak verengd tot fysieke toegankelijkheid (bijvoorbeeld
hellingen, liften, aangepaste toiletten,…). Dit is uiteraard een essentieel onderdeel,
maar integrale toegankelijkheid omvat meer. Het gaat ook over het gebruik van
goede communicatie, duidelijke informatieverstrekking, klantvriendelijkheid,
dienstverlening, logische signalisatie enzovoort (zie deel 4.3 – Informatie en
communicatie).
Om dit te realiseren is het belangrijk om met toegankelijkheid rekening te houden
van bij het ontwerp. Hiervoor werd het concept “Universal Design” (UD) ontwikkeld.
Universal Design of ‘ontwerpen voor iedereen’, is een werkprincipe voor ontwerpers.
Het staat borg voor het feit dat bij het ontwerp van gebouwen, pleinen, straten,
toestellen, enz… iedereen ervan gebruik kan maken eenmaal de plannen zijn
gerealiseerd.

1.5.

De 7 principes van UD
Gelijkheid.
Universal Design wil zoveel mogelijk dezelfde middelen ter beschikking stellen
aan alle gebruikers. Dat betekent bijvoorbeeld dat rolstoelgebruikers dezelfde,
brede ingang krijgen als anderen en niet langs een achterpoortje binnen moeten.
Het betekent ook gelijkwaardige oplossingen als een identieke oplossing niet kan.
Waarom moet een toegankelijk toilet er altijd zo ziekenhuisachtig uitzien? Dat
stigmatiseert en is perfect te vermijden. Ook hulpmiddelen zoals rolstoelen verdienen
een mooi ontwerp.
Flexibiliteit.
Universal Design streeft ernaar om voorwerpen te maken die zoveel mogelijk
keuzemogelijkheden bieden. Een schaar voor links- én rechtshandig gebruik
bijvoorbeeld. Goed voor linkshandigen, maar ook voor iemand die zijn hand heeft pijn
gedaan of die vermoeid is en de schaar eens van hand wil verwisselen.
Eenvoudig en intuïtief gebruik.
Geef wat de gebruiker verwacht, waar hij het verwacht. Bij websites bijvoorbeeld: zorg
ervoor dat de gebruiker niet de halve site moet afzoeken voor hij terechtkomt waar hij
moet zijn.
Zichtbaarheid.
Informatie moet gemakkelijker bereikbaar zijn, los van omgevingsomstandigheden
of handicaps. In de praktijk betekent dit geen krakende luidsprekers op lawaaierige
perrons, maar wel informatie voor verschillende zintuigen. Bijvoorbeeld op de tram:
niet alleen een belsignaal als een halte is aangevraagd, maar ook een lichtsignaal.

Deel 1 - Toegankelijkheid
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Ruimte voor vergissingen.
Dat is ook in de klassieke architectenopleiding belangrijk. Een deur die op een trap
uitkomt, draait altijd van de trap weg, zodat verstrooide mensen niet in het ijle
stappen.
Ook voor wie weinig kracht heeft.
Draaiknoppen aan een kraan zijn moeilijk te bedienen voor mensen met een beperkte
handfunctie. Voorzie eenhendelkranen of een automatische sensor.
Met de juiste afmetingen.
Dat kan bijvoorbeeld door geldautomaten niet te hoog te hangen, zodat ook
rolstoelgebruikers erbij kunnen.
Dat is veel efficiënter dan een aparte geldautomaat te voorzien.

Meer info:
De website www.toegankelijkgebouw.be bevat meer informatie over de
ontwerpbenadering Universal Design.
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2.

De nood aan toegankelijkheid

2.1.

De vraag naar toegankelijkheid: bevolkingscijfers
Toegankelijkheid is meer dan fysieke toegankelijkheid en komt niet alleen personen
met een beperking ten goede, maar ook jonge gezinnen met kinderwagens, senioren, …
Dit zijn de bevolkingsgroepen die het sterkst zullen toenemen de komende jaren. De
stijging is vooral terug te vinden bij de jongste leeftijdsgroepen (waardoor de jonge
gezinnen met kinderwagens zullen toenemen). Daarnaast worden we geconfronteerd
met de vergrijzing van de samenleving en stijgt de seniorengroep sterk.
Tussen nu en 2021 wordt een verdere toename van de totale Vlaamse bevolking
verwacht met ongeveer 280.000 mensen.
123

104
96

bevolking 2011

prognose 2016

prognose 2021

00-03 jaar

04-12 jaar

13-19 jaar

20-34 jaar

55-64 jaar

65-79 jaar

80+ jaar

totaal

35-54 jaar

tabel bevolkingsprognose vlaanderen
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Meer info:
Voor bevolkingscijfers en prognoses op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau
kun je terecht bij de provinciale diensten sociale planning:
• www.provant.be/welzijn/sociale_wijzer/sociale_planning
• www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/sociale_planning
• www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/socialeplanning
• www.limburg.be/socialeplanning
• www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/voor-organisaties-enprofessionelen/sociale-planning-en-overleg/steunpunt-sociale-planning

2.2.

De toegankelijkheid van het aanbod: enkele cijfers
Uit onderzoek blijkt duidelijk dat het huidige aanbod onvoldoende toegankelijk is.
Bij een stijging van de doelgroepen zoals hierboven aangegeven, zal toegankelijkheid
nog een grotere nood worden. Enkele cijfers ter illustratie.

2.2.1.

Openbare gebouwen
Uit een onderzoek (2007-2012) in Vlaams-Brabant van 300 openbare gebouwen (cultuur
centra, bibliotheken, gemeentehuizen, OCMW-gebouwen, sporthallen, … ) bleek dat:
• slechts 2% van de aangepaste toiletten voldoet aan de normen en zelfstandig kan
worden gebruikt.
• slechts 25 % van de inkomgedeeltes toegankelijk is.
• 15 % van de voorbehouden parkeerplaatsen bruikbaar is.
• 27 % van de toegangspaden (de weg van de parkeerplaats naar de inkom)
zelfstandig kan worden gebruikt.

2.2.2.

Restaurants en cafés (Reca)
In West-Vlaanderen werd in 2011 de toegankelijkheid van 115 restaurants en cafés aan
de kust onderzocht.
• Slechts 16 % van de gescreende Reca-zaken is toegankelijk over de volledige lijn.
• 10% van de zaken zou zelfstandig bruikbaar kunnen zijn als 1 onderdeel aangepast
wordt. Bijvoorbeeld onderrijdbare tafels voorzien, een extra steunbeugel plaatsen
in het toilet of een trede wegwerken.
• Bij 74 % van de gescreende zaken zijn echter grondige verbouwingswerken
noodzakelijk om een basistoegankelijkheid te garanderen.

Algemene Toegankelijkheid restaurants en cafés
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2.2.3.

Onderwijs
In 2002 werden in de Provincie Antwerpen 55 schoolgebouwen gescreend. Geen
enkele school voldeed aan de voorwaarden om zelfstandig toegankelijk te zijn.
• 21,8% van de onderzochte schoolgebouwen is slechts toegankelijk in
basisvoorzieningen, mét hulp. Dit wil zeggen dat iemand met een handicap er
school kan lopen, maar dat hulp en begeleiding van iemand anders altijd nodig is.
Dit vergt bijkomende organisatie en ondersteuning. Veel van deze scholen zouden
met kleine aanpassingen wel aan de toegankelijkheidsnormen kunnen voldoen.
• 78,2% (43) van de onderzochte scholen is integraal niet toegankelijk.
Het treffende hier is dat 34 van de 55 scholen na 1977 zijn gebouwd ofwel grondig
gerenoveerd.

2.2.4.

Gemeentehuizen
Het onderzoek in 2006 van 29 Oost-Vlaamse gemeentehuizen leverde volgende
resultaten:
• slechts 3% van het aangepast sanitair is zelfstandig toegankelijk.
• 71% van de aanwezige liften voldoet niet aan de normen (onvoldoende
kooiafmetingen, te smalle liftdeur, …).
• 24% van de loketten of balies is ontoegankelijk (te hoog en niet onderrijdbaar).
• slechts 11% van de trouw- en raadzalen is perfect toegankelijk voor het publiek ; 26%
van de zalen kan mits aanpassingen zelfstandig toegankelijk worden gemaakt.

2.2.5.

Informatie
Websites
Uit de Toegankelijkheidsmonitor Anysurfer van 2011 waarbij 389 Belgische
websites werden onderzocht, blijkt dat hiervan slechts 8,4% voldoet aan de
basistoegankelijkheidsnormen.
Gedrukte publicaties
46% van het doelpubliek heeft moeite met het lezen en begrijpen van teksten. Dit
percentage ligt nog hoger bij mensen zonder diploma, werklozen, allochtonen en
ouderen.
Meer dan 50% van de volwassen bevolking volgt boodschappen niet op omdat ze de
teksten niet begrijpen of kunnen lezen. Meer informatie: www.basiseducatie.be

2.3.

Economische meerwaarde
Toegankelijkheid wordt al te vaak als een louter sociaal aspect bekeken.
Toegankelijkheid heeft echter ook een sterk economische waarde. Hoe meer
mensen letterlijk de deur uit kunnen en meedraaien in de maatschappij, hoe
meer bedrijvigheid en hoe beter de lokale economie loopt. Uit onderzoek van de
Koninklijke Horeca Nederland en de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad blijkt
dat de horeca momenteel 12% omzet mist door ontoegankelijk te zijn.
Meer info:
www.12procentvanjeomzet.nl.

Deel 1 - Toegankelijkheid
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3.

Toegankelijkheid in de wetgeving
Werken aan toegankelijkheid is niet geheel vrijblijvend. Het is opgenomen in
verschillende wetten, verordeningen en verdragen.

3.1.

De Vlaamse stedenbouwkundige verordening
Sinds 1 maart 2010 is een nieuwe regelgeving betreffende toegankelijkheid van
publieke gebouwen in Vlaanderen in werking getreden (Besluit van de Vlaamse
Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009). De verordening heeft in 2011 nog
enkele wijzigingen ondergaan.
Deze verordening legt minimale normen op om de toegankelijkheid van
publieke gebouwen te garanderen en stelt dat een stedenbouwkundige
vergunning niet mag verleend worden wanneer de aanvraag niet voldoet aan de
toegankelijkheidsvoorschriften. Dit geldt voor gebouwen en alle daar aan gekoppelde
publiek toegankelijke infrastructuur. De regelgeving beperkt zich tot de op plan
afleesbare basiselementen met betrekking tot toegankelijkheid.
Om ontwerpers inspiratie en ondersteuning te bieden werd het ‘Handboek publiek
toegankelijke gebouwen’ ontwikkeld. Dit handboek bevat uitleg over het hoe, wat
en waarom, aanbevelingen in verband met afwerkingsmaten, randvoorwaarden
voor comfortabel gebruik en goede praktijkvoorbeelden. Ook werden enkele
ondersteunende tools ontwikkeld. De quickscan is een hulpmiddel dat de bouwheer
kan gebruiken tijdens een project; het geeft informatie over wat wettelijk van
toepassing is. De checklist is een instrument dat zowel door de architect als door
de vergunningverlenende instantie gebruikt kan worden om na te gaan of aan al de
criteria van de verordening voldaan is. Deze checklist kan ook ter vervanging dienen
van de nota waarvan sprake in art. 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van
28 mei 2004, die een verplicht onderdeel van de aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning is.

brochure Vlaamse Stedenbouwkundige
Verordening Toegankelijkheid

Meer info :
Het handboek, de quickscan en de checklist vind je terug op de website
http://www.toegankelijkgebouw.be/.
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3.2.

Toegankelijkheid publiek domein
De regelgeving aangaande het aspect toegankelijkheid voor het publiek domein
zit sterk verspreid over verschillende besluiten, reglementen en richtlijnen.
Toegankelijkheid van het publiek domein komt aan bod in volgende regelgevingen:
• het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een algemene
bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997 en de
bijbehorende Omzendbrief van 23 maart 1998. Deze verordening schrijft in detail
voor hoe deze gebouwen of wegen moeten worden ontworpen en gebouwd.
• de diverse Ministeriële Besluiten en Omzendbrieven gebundeld in het ‘reglement
van de Wegbeheerder’, van toepassing op het ontwerp en de inrichting van het
openbaar domein.
• de federale wegcode, onder andere van toepassing voor het gebruik van de
openbare ruimte, bijvoorbeeld het vrijhouden van het voetpad.
• de gemeentelijke politiereglementen onder andere van toepassing voor het privaat
gebruik van het openbaar domein, de terrassen en de uitstallingen.
Meer info:
• Een bondige samenvatting van de regels betreffende het publiek domein vind je
in het ‘Vlaams Vademecum Toegankelijk Publiek Domein’ en het ‘Vademecum
Integrale toegankelijkheid van parken’.
• Voor meer informatie over het beleid in het kader van publiek domein verwijzen wij
je door naar de website www.toegankelijkeomgeving.be

3.3.

Anti-discriminatiewetgeving
Binnen deze wetgeving is vooral het luik ‘redelijke aanpassingen’
van belang voor het toegankelijkheidsbeleid. Het begrip ‘redelijke
aanpassing’ komt voor in verschillende wetteksten:
• de federale antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.
• het Vlaams decreet evenredige arbeidsparticipatie van 8 mei 2002.
• het Vlaams antidiscriminatiedecreet van 10 juli 2008 houdende een
kader voor het Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsbeleid.
Het niet uitvoeren van redelijke aanpassingen voor personen met een
beperking is een vorm van discriminatie en dus verboden. Bijvoorbeeld:
het niet plaatsen van een hellend vlak aan het gemeentehuis, terwijl dit
technisch en financieel perfect mogelijk is, is een vorm van discriminatie
en dus strafbaar.

brochures Centrum voor
Gelijkheid van Kansen

Meer info:
• De website www.gripvzw.be bevat algemene informatie over het thema antidiscriminatie.
• Het Centrum voor gelijkheid van Kansen ontwikkelde een aantal handige
brochures met tips voor redelijke aanpassingen: www.diversiteit.be, zoek bij;
Publicaties – Handicap – Brochures redelijke aanpassingen.

Deel 1 - Toegankelijkheid
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3.4.

Internationaal VN verdrag & agenda 22
Op 2 juli 2009 ratificeerde België het VN verdrag inzake de rechten van personen
met een beperking dat dateert van 13 december 2006. Deze ratificatie is zeker
niet onbelangrijk. Enerzijds reikt het Verdrag een hefboom aan voor de sociale
inclusie van personen met een beperking in onze maatschappij. Anderzijds zorgt de
ratificatie ervoor dat dit Verdrag niet meer vrijblijvend is. Het is afdwingbaar, moet
worden omgezet in nationale wetgeving en zal worden gecontroleerd. Individuen en
organisaties kunnen bovendien klacht neerleggen bij een Internationaal Comité voor
de rechten van personen met een beperking.
In een notendop kan men de geest van het Verdrag als volgt samenvatten: mensen
met een beperking zijn in de eerste plaats burgers met rechten en mogelijkheden.
Om hen gelijkwaardig te laten participeren in onze samenleving moet er een
mentaliteitswijziging komen. In dit verdrag is er aandacht voor gelijke kansen en
toegankelijkheid.
Meer info:
• Agenda 22 is een strategie of methode voor het maken van beleidsplannen voor
mensen met beperkingen die gebaseerd is op de 22 VN Standaardregels. Als een
gemeente beleidsplannen opmaakt op basis van de methode van Agenda 22, kan
ze op een gestructureerde manier werken aan een inclusief beleid.
• De volledige Nederlandstalige tekst van het Verdrag vind je op http://www.
gelijkerechten.be van GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een
handicap).

publicatie VN Standaardregels
in eenvoudige taal / Onze Nieuwe Toekomst vzw
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DEEL 2 - ACTOREN
Het realiseren van integrale toegankelijkheid vraagt inspanningen op verschillende
beleidsniveaus (Vlaams, provinciaal en lokaal) en vanuit verschillende invalshoeken
(beleidsmatig, technisch en op niveau van de gebruiker).
Het toegankelijkheidsbeleid valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister
van Gelijke Kansen. Op Vlaams niveau situeert zich het Vlaams Expertisecentrum
Toegankelijkheid – Enter vzw, alsook de vzw Intro die zich specialiseerde in het
toegankelijk maken van evenementen.
Binnen elk provinciebestuur zetelt een Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (PST).
Zij werken samen met een Technisch Adviesbureau Toegankelijkheid.
Het Vlaamse en provinciale beleid vinden een vertaling op het gemeentelijk niveau.
De stem van de gebruikers, de ervaringsdeskundigen, vinden we terug op zowel
provinciaal als lokaal niveau.

overzicht toegankelijkheidswerkveld Vlaanderen
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1.

Provinciale beleidsactoren

1.1.

Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid (PST’s)
Via een convenant met de Vlaamse overheid werden in 2001 de vijf Provinciale
Steunpunten Toegankelijkheid (PST’s) opgericht. Elk PST werkt actief samen met een
Technisch Adviesbureau en koppelt hieraan een platform van gebruikersorganisaties
en adviesraden.

1.1.1.

Taken van het PST
• coördineren van het provinciale toegankelijkheidswerkveld en het bevorderen
van de dialoog om zo versnippering en overlapping te beperken en informatie en
kennis uit te wisselen.
• verzamelen, verstrekken en registreren van informatie voor het grote publiek, de
eigen lokale besturen en Gelijke Kansen Vlaanderen.
• uitoefenen van een beleidsmatige signaalfunctie naar Gelijke Kansen Vlaanderen.
• ondersteunen en sensibiliseren van eigen en lokale besturen.

1.1.2.

Rol van het PST
Iedere provincie legt eigen accenten in haar toegankelijkheidsbeleid maar grosso
modo kan de werking van de Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid algemeen
worden gevat in vijf grote luiken:
Financiële ondersteuning
Lokale besturen kunnen bij nieuwbouw of verbouwing een toegankelijkheidsadvies
inwinnen bij een gespecialiseerd Technisch Adviesbureau. Dit advies is in sommige
provincies gratis of wordt grotendeels gesubsidieerd. Op die manier wordt vanaf de
(voor-)ontwerpfase rekening gehouden met de gangbare toegankelijkheidsnormen.

Voorbeelden
• Provincie Antwerpen - lokale besturen kunnen bij nieuwbouw of verbouwing gratis
advies krijgen bij het Centrum Toegankelijkheid van de provincie Antwerpen.
• Provincie Limburg - bij alle provinciale subsidiereglementen in het kader van
investeringssubsidies wordt aan de bouwheer opgelegd dat een toegankelijk
heidsadvies en –traject moet gevolgd worden. De provincie Limburg komt tussen
in deze advieskosten.
• Provincie Oost-Vlaanderen - lokale besturen kunnen bij belangrijke verbouwingen of nieuwbouw een toegankelijkheidsadvies inwinnen bij vzw Advies
bureau Toegankelijke Omgeving. Het provinciebestuur subsidieert deze toe
gankelijkheidsadviezen. Het bestuur subsidieert eveneens tolken Vlaamse
Gebarentaal en adviezen in het kader van toegankelijke websites.
• Provincie Vlaams-Brabant - lokale besturen kunnen 20 uur gratis advies inhuren
via het PST. De advisering wordt uitgevoerd door het Toegankelijkheidsbureau.
Stedenbouwkundigen kunnen jaarlijks 12 dossiers gratis laten controleren op de
wetgeving toegankelijkheid.
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• Provincie West-Vlaanderen - provinciale reglementen inzake infrastructuurtoelages werden
gekoppeld aan een toegankelijkheidsreglement. Bovenop de kosten die in aanmerking
komen voor de infrastructuursubsidie, komt de provincie West-Vlaanderen tussen in de
kosten verbonden aan de opmaak van het toegankelijkheidsadvies en de controle.
Vorming en sensibilisering
Het PST organiseert regelmatig opleidingen en vormingssessies voor lokale ambtenaren
en andere actoren in het werkveld. Een greep uit de vormingen die reeds georganiseerd
zijn: cursussen ‘omgaan met personen met een beperking voor onthaalpersoneel’,
vormingen toegankelijkheid van ‘openbaar domein’, ‘openbare gebouwen’, ‘openbaar
groen’, opleidingen over de Vlaamse verordening toegankelijkheid, vormingen voor lokale
adviesraden, …
Daarnaast organiseert het PST ook studiedagen en sensibiliseringsacties.

overzicht basisafmetingen

Deel 2 - ACTOREN
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Informatieverstrekking
Het PST fungeert als info- en meldpunt voor allerhande infovragen met betrekking
tot toegankelijkheid. Particulieren, overheidsdiensten, … kunnen bij het steunpunt
gratis terecht voor informatie inzake wetgeving, subsidiemogelijkheden en algemene
infovragen.
Toegankelijkheidsonderzoeken
Systematische doorlichting van openbare gebouwen, domeinen en groengebieden
in de verschillende provincies geeft een zicht op de toegankelijkheid van de
accommodatie en stelt de eigenaar in staat om de nodige verbeteringen aan te
brengen.
De afgelopen jaren zijn in opdracht van de provinciebesturen verschillende types van
accommodaties doorgelicht: sporthallen, zwembaden, gemeentehuizen, OCMWgebouwen, bibliotheken, jeugdhuizen, musea, culturele centra, …
Op de website Toegankelijk Vlaanderen (www.toegankelijkvlaanderen.be) vind je
informatie over de toegankelijkheid van de diverse gebouwen die gescreend zijn.
Ondersteuning in gemeentelijke beleidsvoorbereiding
Het PST biedt ondersteuning bij de voorbereiding van een gemeentelijk toegan
kelijkheidsbeleid via het aanreiken van vorming, het organiseren van overleg of het
inrichten van leernetwerken en ontmoetingsdagen.

Voorbeelden
• Antwerpen - adviesraden krijgen op hun vraag een toelichting op maat vanwege
het Technisch Adviesbureau en het PST samen.
• Limburg - het organiseren van ontmoetings- en overlegdagen voor lokale
adviesraden en ambtenaren, onder andere de jaarlijkse ‘dag van de Gemeentelijke
Adviesraden’.
• Oost-Vlaanderen - het organiseren van het leernetwerk voor lokale ambtenaren die
werken rond toegankelijkheid.
• Vlaams-Brabant - het organiseren van ronde tafels over het thema
toegankelijkheid.
• West-Vlaanderen - het organiseren van overlegmomenten met lokale adviesraden
en ambtenaren, alsook een jaarlijkse vorming over een actueel thema.

toegankelijkheidsonderzoek
in uitvoering
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Contactgegevens
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Antwerpen
Boomgaardstraat 22 bus 101
2600 Antwerpen
03 240 61 90
Karlien Smets
karlien.smets@welzijn.provant.be
www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Limburg
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
011 30 57 40
Els Vankan
toegankelijkheid@limburg.be
www.limburg.be/steunpunttoegankelijkheid
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 75 85
Petra Van Poucke
petra.van.poucke@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/gelijke_kansen/toegankelijkheid
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Kessel-lo
016 26 73 91
Alexander Leysen
PST@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/voor-organisatiesen-professionelen/toegankelijkheid
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge (St. Andries)
050 40 31 80
Nele Bastiaens
nele.bastiaens@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen

Deel 2 - ACTOREN
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1.2.

Technische Adviesbureaus
In iedere provincie opereert een Technisch Adviesbureau toegankelijkheid, waar
binnen toegankelijkheidsmedewerkers en architecten - gespecialiseerd in de
toegankelijkheidsmaterie - actief zijn. Ze leveren in concrete dossiers bouw
technische en architecturale adviezen aan de verschillende overheden en aan
de privésector. Zij voeren daarnaast ook toegankelijkheidsonderzoeken uit,
verstrekken toegankelijkheidsinformatie en geven vorming over diverse toe
gankelijkheidsaspecten.

planadvies

Contactgegevens
Provincie Antwerpen
Centrum Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA)
Boomgaardstraat 22 bus 101
2600 Antwerpen (Berchem)
03 240 56 47
ctpa@welzijn.provant.be
www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid
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Provincie Limburg
Toegankelijkheidsbureau vzw
Belgiëplein 1
3510 Hasselt
011 87 41 38
info@toegankelijkheidsbureau.be
www.toegankelijkheidsbureau.be
Provincie Oost-Vlaanderen
Ato vzw
Driegaaienstraat 160
9100 Sint-Niklaas
03 780 35 38
ato@toegankelijkheid.be
www.ato-vzw.be
Provincie Vlaams-Brabant
Toegankelijkheidsbureau vzw
Noorderlaan 41
1731 Zellik
02 465 55 25
info@toegankelijkheidsbureau.be
www.toegankelijkheidsbureau.be
Provincie West-Vlaanderen
Westkans vzw
Kerkhofstraat 1
8200 Brugge
050 40 73 73
info@westkans.be
www.westkans.be

1.3.

Provinciale Toegankelijkheidsplatformen
In de verschillende provincies zijn toegankelijkheidsplatformen opgericht waarin het
middenveld, de adviesraden en de gebruikersorganisaties zijn vertegenwoordigd.
Ieder platform heeft volgende doelstellingen:
• toegankelijkheidswerking van verschillende gebruikersorganisaties en acties met
betrekking tot toegankelijkheid coördineren.
• kennis, informatie en ervaring uitwisselen.
• overleg en samenwerking stimuleren.
• advies geven.

Deel 2 - ACTOREN
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2.

Vlaamse beleidsactoren

2.1.

Gelijke Kansen in Vlaanderen
De coördinatie van het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen behoort tot de
bevoegdheid van de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen en wordt uitgevoerd
binnen de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen. De cel stimuleert, ondersteunt en
coördineert de initiatieven rond toegankelijkheid. Zij richt zich hierbij zowel naar
de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen die met toegankelijkheid in aanraking
komen, als naar het middenveld en het brede publiek.
De coördinatie van het Vlaams toegankelijkheidsbeleid omvat:
• sensibiliseren en adviseren van de Vlaamse Regering en haar diensten en van het
brede publiek.
• verzamelen van informatie over expertise inzake toegankelijkheid en over
toegankelijkheidsinitiatieven.
• signaleren van resultaten, knelpunten, nog te realiseren doelstellingen en aanpassingen aan beleidsmakers en andere actoren.
• creëren van netwerken en overlegplatforms tussen verschillende beleidsniveaus en
organisaties uit het toegankelijkheidswerkveld.

Contactgegevens

2.2.

Vlaamse overheid
Gelijke Kansen in Vlaanderen
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
02 553 58 46
gelijkekansen@vlaanderen.be
www.gelijkekansen.be

Enter vzw
Enter is het Vlaams expertisecentrum dat:
• het Vlaams gelijkekansenbeleid rechtstreeks adviseert en ondersteunt in de
toegankelijkheidsmaterie.
• technische ondersteuning en coördinatie biedt aan de provinciale adviesbureaus
toegankelijkheid.
• coördinatie en technische ondersteuning biedt aan andere toegankelijkheidsinitiatieven in het middenveld.
Contactgegevens
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Enter vzw
Belgiëplein 1
3510 Hasselt
011 87 41 38
info@entervzw.be
www.entervzw.be

2.3.

Intro vzw
Intro vzw maakt festivals, voorstellingen in cultuurcentra, indoorevents,
sportmanifestaties en andere evenementen toegankelijk voor mensen met een
visuele, auditieve, fysieke of verstandelijke beperking en voor personen met een
autismespectrumstoornis. Daarnaast ontwikkelt Intro vzw inclusieve projecten om zo
de toegankelijkheid van de event- en vrijetijdssector te bevorderen voor personen met
een beperking.
Contactgegevens

Intro vzw
Noorderlaan 4
1731 Zellik
02 465 67 00
info@intro-events.be
www.intro-events.be

Deel 2 - ACTOREN
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3.

Lokaal bestuur

3.1.

Burgemeester, schepenen, ambtenaren, gebruikers
Een belangrijke actor in het toegankelijkheidsverhaal is het lokale bestuur. Zij staat
het dichtst bij de bevolking waardoor de stappen die ondernomen worden een
directe impact hebben op de mate van toegankelijkheid. Lokale adviesraden zijn de
gebruikersgroepen die het gemeentelijke toegankelijkheidsbeleid kunnen adviseren.
In het volgende hoofdstuk lees je hoe het lokaal toegankelijkheidsbeleid vorm kan
krijgen.
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DEEL 3
LOKAAL TOEGANKELIJKHEIDSBELEID
Zoals hierboven al aangegeven, is het lokale bestuur een belangrijke actor in het
toegankelijkheidsverhaal en dit op drie niveaus: het politieke niveau, het uitvoerende
niveau en het niveau van de adviesraden.

1.

Politiek niveau
Toegankelijkheid in het meerjarenplan
Gezien het belang van toegankelijkheid is het noodzakelijk dat het structureel wordt
ingebouwd in het gemeentelijke meerjarenplan. Hoe gaat men hierbij best te werk?
De Vlaamse regering legt de lokale besturen op om vanaf 2014 te werken volgens een
nieuw systeem van beleidsvoering, namelijk de beleids- en beheerscylus (BBC). Dit
houdt in dat de verschillende gemeentelijke beleidsplannen verdwijnen (bijvoorbeeld
sportbeleidsplan, cultuurbeleidsplan, lokaal sociaal beleidsplan, ...). Gemeente en
OCMW moeten nu apart een meerjarenplan indienen waarin zij het toekomstige
lokale beleid beschrijven.

toegankelijkheid in het lokale beleid
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Het meerjarenplan is opgebouwd uit beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.
De beleidsdoelstellingen geven aan wat het bestuur wil bereiken. De actieplannen
geven aan hoe het bestuur deze beleidsdoelstellingen wil bereiken. De acties zijn dan
de concrete vertaling van de actieplannen.
Om niet op te gaan in de veelheid aan algemene thema’s wordt toegankelijkheid
best expliciet vermeld als een op zichzelf staande beleidsdoelstelling. Het realiseren
van een meer toegankelijke leefomgeving voor iedereen zou een vanzelfsprekende
doelstelling van het beleid moeten zijn.
Dit is echter niet voldoende. Met het oog op de eigenlijke realisatie van toegankelijkheid
dringt een concretisering zich op. Daarom is het belangrijk dat toegankelijkheid niet
enkel als algemene beleidsdoelstelling opgenomen wordt in het meerjarenplan, maar
ook uitgewerkt wordt in expliciete actieplannen en acties, waaraan de nodige financiële
middelen gekoppeld kunnen worden. Bij de formulering van de acties is het belangrijk
dat alle beleidsdomeinen aan bod komen, zodat er acties uitgewerkt worden voor
cultuur, sport, gebouwen, mobiliteit, … Zie deel 4 voor suggesties en tips over het
uitwerken van concrete acties in de diverse beleidsdomeinen.

Politieke verantwoordelijkheid
De slaagkansen van een goed lokaal toegankelijkheidsbeleid hangt in zeer grote mate
af van de graad van politieke verantwoordelijkheid over dit thema, maar evenzeer van
de mate van opvolging.
Als lokaal bestuur kan je één schepen bevoegd maken voor toegankelijkheid. Op die
manier bestaat er geen twijfel over de bevoegdheid en de politiek verantwoordelijke,
maar het is de vraag in welke mate andere schepenen inmenging in hun eigen
werkdomein toelaten. Daarom raden we aan om elke schepen binnen zijn eigen
beleidsdomein verantwoordelijk te maken voor toegankelijkheid.

Ondersteuning vanuit het PST
Gezien de complexiteit van de materie is externe inbreng en begeleiding vaak geen
overbodige luxe. De PST’s kunnen een belangrijke ondersteunende rol spelen bij de
uitbouw van een beleidsmatige aanpak van een lokaal toegankelijkheidsbeleid. In
samenwerking met het PST kan men komen tot een realistisch toegankelijkheidsplan
dat effectief kan worden uitgevoerd.
Bij de start van een nieuwe beleidsperiode kunnen de PST’s ingeschakeld worden
om ondersteuning te bieden bij de opmaak en formulering van de actieplannen
en de acties inzake toegankelijkheid. Een bundeling van een aantal ideeën en
praktijkvoorbeelden vind je alvast in deel 4.
Een ander voorbeeld vind je op www.meetjesland.be waar twaalf gemeenten uit
het Meetjesland in 2009 het charter ‘Voorbij de beperking’ ondertekenden. Hierbij
engageerden de 12 gemeenten zich om ervoor te zorgen dat mensen met een
beperking volwaardig kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven.
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2.

Uitvoerend niveau
Plannen is één luik van het proces, de uitvoering een noodzakelijk tweede. Het
lijkt ons aangewezen dat het Managementteam (MT) de bevoegdheid krijgt om de
praktische uitvoering van het toegankelijkheidsbeleid op te volgen, te controleren en
bij te sturen waar nodig.
Binnen het MT kan bekeken worden of het opportuun is dat:
• één ambtenaar het mandaat krijgt om te werken voor toegankelijkheid.
• binnen de diverse diensten telkens een aanspreekpunt wordt voorzien. Hierbij
is het zeer belangrijk dat er op geregelde tijdstippen een overleg plaatsvindt om
de verschillende acties op elkaar af te stemmen, om versnippering tegen te gaan
en uitwisseling te creëren. Bijvoorbeeld: bespreek bij (ver)bouwplannen zaken als
milieu, erfgoed en toegankelijkheid samen in één projectvergadering, niet apart.
Laat alle gemeentelijke diensten, belangenorganisaties en andere externe partijen
die zich met openbare gebouwen en de openbare ruimte bezighouden structureel
samenwerken.
In een mengvorm kan de persoon verantwoordelijk voor toegankelijkheid de
aansturing van de aanspreekfiguren op zich nemen. Hij kan het toeganke
lijkheidsbeleid bewaken, de coördinatie op zich nemen en/of andere diensten
aansturen, die op hun beurt zaken uitvoeren.

3.

Adviesraden
Een derde belangrijke partner in de uitbouw van een lokaal toegankelijkheidsbeleid
zijn ongetwijfeld de gebruikers. Het zijn zij die dag in dag uit geconfronteerd worden
met de problemen van een ontoegankelijke omgeving en dito gebouwen.
Toegankelijkheid is een kwestie van details. Gebruikers zijn vaak het best geschikt om
ook de aandacht te vestigen op de laatste details die soms al te snel over het hoofd
worden gezien. Hun ervaring kan de zogenaamde kers op de taart zijn.
Als lokale overheid is het dan ook aangewezen om gebruikers een officiële stem te
geven door de oprichting en de erkenning van een lokale adviesraad. Betrek deze bij
het beleid en bied praktische ondersteuning via een gemeentelijke ambtenaar of een
werkingstoelage.

DEEL 3 - LOKAAL TOEGANKELIJKHEIDSBELEID
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Een lokale adviesraad:
• kan betrokken worden bij nieuwe bouwprojecten, preventieprojecten, tijdelijke of
regelmatige vrijetijdsactiviteiten.
• verstrekt op eigen initiatief of op vraag van het lokaal bestuur advies over een
bepaalde materie.
• zet zelf projecten op of voert een project in samenwerking met het lokale bestuur uit.
• overlegt over thema’s die personen met een beperking aanbelangen.
• maakt mensen met een beperking zichtbaar in het maatschappelijk leven door middel
van de organisatie van activiteiten, acties of projecten.
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DEEL 4 – PRAKTIJK
Laat het duidelijk zijn: toegankelijkheid stroomt doorheen álle beleidsdomeinen.
Enkel een integraal toegankelijke samenleving maakt dat iedereen op een
onafhankelijke en evenwaardige manier kan deelnemen.
Zoals aangehaald in deel 1 wordt de mate van toegankelijkheid bepaald door de keten
van toegankelijkheid. In dit deel bekijken we voor elke schakel van de keten welke rol
een lokaal bestuur kan spelen om de toegankelijkheid te garanderen.

keten van toegankelijkheid
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1. Mobiliteit
Een gebouw mag nog zó toegankelijk zijn, als het niet bereikbaar is, verliest het
een groot deel van zijn waarde. Mobiliteit is daarom een belangrijk onderdeel van
toegankelijkheid.

Knelpunten
• De openbare ruimte zoals straten, wegen, pleinen, oversteekplaatsen ( zie
hoofdstuk 2 - Gebouwen en openbaar domein), is vaak ontoegankelijk.
• Personen met een beperking ondervinden veel moeilijkheden in het gebruik van
het reguliere aanbod van openbaar vervoer via trein, tram, bus en metro. Enkele
voorbeelden:
- haltes zijn niet altijd vlot te bereiken door steile trappen, geen leuningen,
slechte ondergrond.
- bus of trein zijn niet altijd vlot te betreden: door een smalle busdeur, een groot
hoogteverschil tussen perron en treindeur.
- er is vaak slechts één plaats voor rolstoelgebruikers.
- …
• Het aangepaste vervoersaanbod is onvoldoende gekend.
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Tips
• Informeer de burger over het aanbod.
Zorg voor een item op je website waar mensen eenvoudig alle vervoersmogelijkheden
terugvinden. Neem bijvoorbeeld onderstaande tekst op:
- De Belbus: dit is een dienstverlening van de vervoersmaatschappij De Lijn. Het
verschil met een gewone lijnbus is dat de belbus geen vaste route heeft. Er is wel
een richtdienstregeling, maar de belbus rijdt alleen op aanvraag en op trajecten
waar geen regelmatig busverkeer is. Elke belbus voorziet een plaats voor één
rolwagen.
- Diensten Aangepast Vervoer: deze dienst gaat uit van de individuele
vervoersvraag van voornamelijk rolstoelgebruikers. Het vervoer verloopt dus niet
via vaste trajecten en uren zoals het openbaar vervoer, maar steeds op aanvraag
van de individuele gebruiker, en van deur tot deur. Al de busjes zijn uitgerust met
een liftsysteem. De meerwaarde van het aangepast vervoer zijn dus de soepele
inzetbaarheid, de mogelijkheid om van deur tot deur vervoerd te worden en de
bijkomende assistentie die aansluit op de vervoersvraag, zoals een jas aan of uit
doen, deur openen of sluiten, de deurbel of de lift bedienen, …
- Minder Mobielen Centrales (MMC’s) werden opgericht om mensen met ver
plaatsingsproblemen (niet rolstoelgebonden) en een beperkt inkomen toch de
nodige transportmogelijkheden te bieden. Meestal gaat het om personen met
een beperking, bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie. Het transport
wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die de cliënt met hun eigen wagen
vervoeren. De Minder Mobielen Centrales werken via Taxistop.
• Richt een Minder Mobielen Centrale (MMC) op.
Via Taxistop kun je alle informatie vinden over de oprichtingsvoorwaarden.
De inrichter (gemeente of OCMW ) kan financiële en logistieke ondersteuning bieden
aan de vrijwilligerswerking, chauffeurs en gebruikers.
• Optimaliseer het gebruik van je wagenpark.
Vaak beschikken lokale overheden binnen hun wagenpark over een busje dat zelden
wordt gebruikt of enkel ‘s morgens en ‘s avonds een uurtje. Bekijk de mogelijkheden
om dit busje te voorzien van een liftsysteem zodat het ook gebruikt kan worden om
rolstoelgebruikers naar activiteiten van de gemeente te brengen. Eventueel kan dit
ook ondergebracht worden bij de dispatching van een Minder Mobielen Centrale of
een Dienst Aangepast Vervoer.
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• Zorg voor toegankelijk halteplaatsen.
Het aanleggen van de halteplaatsen is vaak een taak voor de lokale overheden. Werk
hierbij via de toegankelijkheidsfiches van De Lijn of vraag advies bij een erkend
adviesbureau toegankelijkheid.

toegankelijke halte

Meer info
• www.taxistop.be/1/mmc
• www.ODAV.be (meer informatie over Diensten Aangepast Vervoer)

Enkele praktijkvoorbeelden
Leuven
In Leuven zijn de Diensten voor Aangepast Vervoer, de MMC en de dienstverlening
van de stadsbussen onder één dak verzameld, waardoor de werking kan worden
geoptimaliseerd.
Gent
De stad Gent heeft een sterk uitgebouwde Minder Mobielen Centrale (MMC).
Mensen met verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt inkomen, of mensen die
afhankelijk zijn van een al dan niet elektrische rolstoel, kunnen via deze dienst
hun verplaatsingen doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om vervoer in het kader van
socio-culturele activiteiten, familiebezoek, boodschappen of een doktersbezoek.
Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, kinesist, ...) is echter
niet mogelijk. De Minder Mobielen Centrale (MMC) voorziet in twee diensten:
vrijwilligersvervoer en aangepast rolstoelvervoer.
Ieper
In West-Vlaanderen bundelde onder meer de Regionale Welzijnsraad van Ieper
alle vervoersmogelijkheden in een overzichtelijke brochure met informatie over de
beschikbare uitrusting, hoe te reserveren, …

34

2. Gebouwen en openbaar domein
Iedereen moet op een vlotte en gemakkelijke manier gebruik kunnen maken van het
openbaar domein. Dit betekent dat gebouwen, straten, pleinen, groengebieden en
gemeentelijke diensten (bijvoorbeeld een containerpark) toegankelijk moeten zijn
voor zoveel mogelijk gebruikers.

Knelpunten
Het openbaar domein bevat heel wat hindernissen:
• voetpaden zijn in slechte staat of obstakels verhinderen de vlotte doorgang
(fietsen, vuilniszakken, reclameborden, slecht geplaatste verkeersborden,
elektriciteitskasten en straatlantaarns…).
• stoepranden zijn te hoog voor rolstoelgebruikers, personen met een kinderwagen,
trolley, rollator, …
• hellingen zijn te steil.
• trappen hebben vaak geen of slechte leuningen.
• er zijn onvoldoende aangepaste parkeerplaatsen.
• aangepaste parkeerplaatsen zijn niet goed aangeduid.
• er zijn onvoldoende verharde paden, rustplaatsen, toegankelijke speeltuigen, …
in parken en groengebieden.

vrije doorgang beperkt

te hoge stoeprand

fietsen belemmeren doorgang

Maar ook de toegankelijkheid van openbare gebouwen laat vaak te wensen over:
• drempels bemoeilijken de toegang.
• doorgangen zijn onvoldoende breed.
• de balies zijn te hoog en niet onderrijdbaar.
• vaak is er geen aangepaste sanitaire ruimte of wordt deze als opslagruimte
gebruikt.
• de informatie, signalisatie en bewegwijzering in en rond het gebouw is niet altijd
duidelijk.
• toegankelijke liften ontbreken.
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Tips
Openbaar domein
• Sensibiliseer bewoners en handelaars over het vrijhouden van de stoep (zie
praktijkvoorbeeld ‘Red de Stoep’ ). Na de sensibilisatie moet er aan de handhaving
gewerkt worden (op basis van het lokale politiereglement).
• Organiseer in samenwerking met de adviesraad voor personen met een beperking
of de ouderenadviesraad een knelpuntenwandeling om de knelpunten en de staat
van de voetpaden in je gemeente te inventariseren.
• Zorg ervoor dat de aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen voor personen
met een beperking gerespecteerd worden. Dit kan door een oproep via het
gemeentelijk infoblad, via gerichte controleacties door de politie, …
• Voorzie in parken van de gemeente of stad verharde paden en voldoende
rustbanken.
• Voorzie ook aangepaste speeltuigen in de parken of groengebieden.
• Voorzie fietsstalling voor driewielers en tandems.
Openbare gebouwen
• Zorg voor toegankelijk openbaar sanitair en waak erover dat deze ruimte niet als
opslagplaats wordt gebruikt.
• Win bij nieuwbouw of belangrijke verbouwingen in de voorontwerpfase een
toegankelijkheidsadvies in bij een Technisch Adviesbureau. Laat de uitvoering van
de werken ook controleren voor de voorlopige oplevering. Zo voorkom je dat je
bouw- of verbouwwerken niet toegankelijk zijn door verkeerde uitvoering.
• Informeer bij het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid in je provincie over
eventuele tegemoetkomingen in deze advisering.
• Zorg ervoor dat toegankelijkheid op de diverse vergaderingen van het (ver)
bouwproject op de agenda staat en dat er nauw overleg is met alle betrokken
partijen over de diverse toegankelijkheidsaspecten.
• Gebruik eenvoudige en herkenbare signalisatie (zie hoofdstuk 3).
• Organiseer in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid
vorming voor ambtenaren van de technische diensten, groendiensten,
onthaalpersoneel, …
• Laat je adviseren bij de beoordeling van stedenbouwkundige aanvragen door een
adviesbureau.
Meer info
• www.toegankelijkeomgeving.be: bevat algemene praktische informatie voor
planning, inrichting en beheer van het publiek domein en het vademecum
‘Toegankelijk publiek domein’ met technische richtlijnen.
• www.toegankelijkgebouw.be: bevat theorie en toepassing van de toegankelijkheidscriteria in de praktijk en het ‘Handboek toegankelijkheid publieke
gebouwen’ met richtlijnen in het kader van de verordening maar ook aanvullende
afwerkingscriteria.
• www.natuurenbos.be: bevat het ‘Vademecum Integrale Toegankelijkheid van
Parken’ met richtlijnen om een park toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor
mensen met een beperking.

36

Enkele praktijkvoorbeelden
Hindernissen kunnen we missen
Een project van PST Limburg, samen met de Limburgse adviesraad voor personen
met een beperking LIGA en de gemeentelijke adviesraden. Met dit project werd actie
gevoerd voor de toegankelijkheid van voetpaden en oversteekplaatsen in meer dan
de helft van de Limburgse gemeenten. De provincie organiseerde vorming en overleg,
en ontwikkelde campagnemateriaal waarmee de lokale adviesraden zelf aan de
slag konden. Dit project eindigde met de ondertekening van het Christoffelverdrag,
dat stelde dat de besturen principieel akkoord gingen om de toegankelijkheid van
voetpaden en oversteekplaatsen verder te blijven bewaken.
Red de Stoep
De campagne ‘Red De Stoep’ wil op een ludieke manier mensen aanzetten
tot hoffelijkheid tegenover alle gebruikers van het voetpad. Inwoners worden
opgeroepen om stoepen te redden van verkeerd gestalde fietsen en andere hinderlijke
voorwerpen. Zo kan iedereen zich veilig en vrij door de stad bewegen. Leuven, Kortrijk
en Waregem voerden al actief campagne.
Meer info vind je op www.reddestoep.be
Toegankelijk natuurdomein Het Vinne
In het kader van het Europees project ‘Grenzeloos toegankelijk’ werd het provinciaal
domein ‘Het Vinne’ integraal toegankelijk gemaakt. Zo werden verharde paden
voorzien, rustplaatsen en picknickplaatsen aangepast voor personen met een
beperking. Aan de ingang werd in reliëf een domeinplan gemaakt. Er werd ook
voorzien in toegankelijk sanitair. Voor blinden en slechtzienden is informatie op
daisyspeler beschikbaar. Het domein kun je gratis bezoeken.
Navigeer en Parkeer
Het project ‘Navigeer en Parkeer’ maakt het mogelijk om de toegankelijkheid van
voorbehouden parkeerplaatsen in West-Vlaanderen in kaart te brengen. De informatie
wordt verwerkt in een databank. De gebruiker vindt concrete informatie zoals
oppervlakte, ligging, ondergrond en foto per voorbehouden parkeerplaats terug op
het geoloket. De voorbehouden parkeerplaatsen zijn nu ook beschikbaar via GPS.

toegankelijk speeltuig in
provinciaal domein ‘Het Vinne’

Deel 4 - PRAKTIJK

37

3.

Informatie en communicatie

Als lokaal bestuur is het belangrijk om met de inwoners te communiceren. Meestal
gebeurt dit via de gemeentelijke website, het informatieblad, brieven, folders of
rechtstreeks aan het informatieloket.

Knelpunten
• Het infoblad is mooi opgemaakt, maar teksten zijn niet altijd begrijpbaar omwille van
moeilijk taalgebruik.
• Het gebruikte lettertype in de officiële berichtgeving van de gemeente of stad is te
klein.
• Er is enkel een gedrukte versie van het infoblad.
• De gemeentelijke website is niet bruikbaar voor blinden en slechtzienden.
• De signalisatie in het gemeentehuis is niet meer up-to-date na diverse interne
verhuizingen.
• Onthaalmedewerkers voelen zich soms onzeker in de omgang met mensen die een
andere taal spreken of met mensen met een beperking.

Tips
• Gebruik respectvolle juiste terminologie: bijvoorbeeld niet rolstoelpatiënt, maar wel
rolstoelgebruiker.
• Maak de gemeentelijke website toegankelijk voor blinden, slechtzienden en mensen
met een functiebeperking. Je kunt hiervoor beroep doen op AnySurfer.
• Zorg dat gemeentelijke teksten leesbaar en verstaanbaar zijn voor alle inwoners.
• Gebruik verschillende informatiemiddelen om je inwoners te informeren: een gedrukt
infoblad, een digitale versie op de gemeentelijke website, een gesproken versie voor
mensen die niet meer kunnen lezen, …
• Zorg voor duidelijke signalisatie zodat bezoekers snel bij de juiste dienst terecht
komen.
• Laat je onthaalmedewerkers een vorming ‘klantvriendelijk onthaal voor mensen met
een beperking’ volgen.

toegankelijke signalisatie op deuren
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verlaagde balie

Meer info
• Algemene richtlijnen inzake toegankelijke websites vind je op: www.anysurfer.be
• Organisaties die werken rond verstaanbare en klare taal zijn: Toemeka (www.
toemeka.be), Huis van het Nederlands (www.huizenvanhetnederlands.be),
Wablieft (www.wablieft.be), Onze Nieuwe Toekomst (www.ont.be), Basiseducatie
(www.basiseducatie.be)
• Sclera vzw ontwikkelt duidelijke pictogrammen: www.sclera.be
• Info over visuele beperking: Blindenzorg Licht en Liefde
(www.blindenzorglichtenliefde.be), Brailleliga (www.brailleliga.be)
• Richtlijnen over toegankelijke signalisatie vind je op: www.toegankelijkgebouw.be
of www.westkans.be/handboeken/bewegwijzering

Enkele praktijkvoorbeelden
De onzichtbare drempel
De provincie West-Vlaanderen organiseerde in 2010 de studiedag ‘De onzichtbare
drempel. Over begrijpen en begrepen worden’. De studiedag stond in het teken
van toegankelijke communicatie. De visietekst, contactgegevens van meer dan 40
standhouders, de inhoud van de workshops en nog veel meer nuttige informatie
vind je terug op: www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/gelijkekansen/toegankelijkheid
OCMW Brugge
Het OCMW van Brugge besteedde bij de inrichting van het gebouw niet enkel
aandacht aan het fysieke aspect van toegankelijkheid, maar zorgde ook voor een
toegankelijke communicatie door duidelijke signalisatie, een verlaagde balie, juist
kleurgebruik, een logische indeling van het gebouw, …
Luisterbrochure Cultuurcentrum De Kern Wilrijk
Cultuurcentrum De Kern maakt van haar seizoensbrochure ook een variant
als luisterbrochure. Hierdoor kunnen blinden, slechtzienden, mensen met
leesstoornissen of ouderen zich informeren over het aanbod. De Kern werkte voor dit
project samen met VeBeS (Vereniging Blinden en Slechtzienden), het Geluidshuis en
Klara-presentatrice Sieglinde Michiel. Daarnaast biedt de brochure informatie over de
bereikbaarheid en de infrastructuur van De Kern. De luisterbrochure is beschikbaar
op een Daisyspeler. Dit systeem maakt het voor blinden en slechtzienden mogelijk om
te navigeren tussen de verschillende hoofdstukken of rubrieken.
Meer info: http://www.ccdekern.be
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Blindentuin in het provinciaal domein Den Blakken - Wetteren
Een uitgestippelde wandeling voor mensen met verminderde mobiliteit en slechtzienden
is een uitnodiging om van het domein te genieten met alle zintuigen. Aan de ingang van
het domein staat een groot informatiebord met een situatieplan in braille.
Voor rolstoelgebruikers is een zintuigentuin op zithoogte aangelegd met tuinkamers.
Er is een veilig afgeboord platform gebouwd boven de siervijver zodat je de kikkers
van heel nabij kunt horen kwaken. De paden en het brugje zijn geëffend voor
rolstoelgebruikers.
Langs de wandelpaden is op de grond een geleidereling aangebracht, zodat blinden
en slechtzienden gemakkelijk de weg kunnen vinden langs het wandelparcours.
Langs het uitgestippelde parcours staan 18 blauwe borden in grootletterschrift met
volksverhalen, weetjes en kenmerken van planten. Een grondplan van het domein
en de verschillende thematuinen zijn in reliëf en in braille uitgewerkt. Deze kun
je ontlenen of kopen bij het gemeentebestuur van Wetteren. Hierdoor kun je de
wandeling thuis rustig voorbereiden.
Meer info : www.denblakken.be
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4.

Evenementen, infomomenten, studiedagen

Een lokaal bestuur organiseert jaarlijks een heleboel evenementen en activiteiten
met een cultureel, sportief of informatief karakter. Hierbij mikt men op een zo
groot mogelijke deelname van alle inwoners. Ook personen met een beperking
willen hieraan deelnemen. Maar zij botsen vaak op praktische ongemakken. Door
aandacht te schenken aan zowel de toegankelijkheid van de omgeving, het gebouw,
het programma als aan de toegankelijkheid van de informatie kunnen veel van deze
hindernissen weggenomen worden. Let wel: een toegankelijk evenement is niet gelijk
aan een evenement voor personen met een beperking. Toegankelijke evenementen
staan open voor iedereen.

Knelpunten
• Een locatie op een verdieping zonder lift is ontoegankelijk voor buggy’s,
rolstoelgebruikers en sommige ouderen.
• Er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking
dichtbij de ingang.
• Er is geen aangepast sanitair.
• Er zijn geen voorzieningen voor mensen met een visuele of auditieve beperking.
• De informatie over het programma van een activiteit is heel onduidelijk.
• De signalisatie op het terrein is onvoldoende of onduidelijk.

Tips
• Hou vanaf de planning van de activiteit rekening met deelname van mensen met
een beperking. Belangrijk hierbij is dat er nog andere doelgroepen bestaan dan
rolstoelgebruikers, bijvoorbeeld gezinnen met kinderwagens, minder mobiele
ouderen, ….
• Hou rekening met een aantal basisvoorwaarden om je activiteit toegankelijk te
maken.
- Vermeld toegankelijkheidsinspanningen in al je communicatie
(zie hoofdstuk 3 - Informatie en communicatie).
- Voorzie een voorbehouden parking dichtbij de ingang van het evenement.
- Tref maatregelen om de zichtbaarheid te garanderen, denk hierbij aan rolstoel
podia en voorbehouden zones.
- Zorg dat er aangepast sanitair is voor personen met een beperking.
- Laat assistentiehonden toe.
- Maak de informatie over de activiteit/het evenement toegankelijk (hoofdstuk
informatie en communicatie).
- Zet tolken Vlaamse Gebarentaal in.
- Voorzie toegankelijk vervoer.
- Voorzie verharde looproutes bij onverharde ondergrond, zeker naar het sanitair,
het podium en de catering.
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• Extra maatregelen die kunnen genomen worden;
- voorzie assistenten
- voorzie audiodescriptie (auditieve toelichting voor personen met een visuele
beperking)
- doe beroep op een externe dienst die het evenement toegankelijk kan maken.
De VZW Intro is hiervoor in Vlaanderen de gevestigde waarde.
• Maak gebruik van de toegankelijkheidsmaterialen van de provincies. Bij de
provinciale uitleendiensten kun je toegankelijkheidsmateriaal ontlenen (mobiele
ringleidingen, soundshuttles, draagbare individuele ringleidingen, picto
grammen, checklist toegankelijk evenement, diverse oprijhellingen, mobiele
blindengeleidelijnen, … ).

Meer info
• Voor het toegankelijk maken van evenementen: www.intro-events.be
• Voor het inschakelen van tolken Vlaamse Gebarentaal: www.cab.be
Tolken Vlaamse Gebarentaal specifiek voor evenementen:
vzwsignup.wordpress.com
• Voor het ontlenen van toegankelijkheidsmateriaal bij de provinciale
uitleendiensten:
www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/uitleendiensten
www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen.be
www.limburg.be/pul of toegankelijkheid@limburg.be
www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/uitleendienst
www.uitleendienstmalle.be

Enkele praktijkvoorbeelden
Open Monumentendag Vlaams-Brabant
Jaarlijks voorziet de provincie een toegankelijk aanbod tijdens de Open
Monumentendag. Concreet worden hierbij assistenten voorzien, tolken Vlaamse
Gebarentaal, omzetting van teksten in braille, aangepast en regulier vervoer.

aangepast sanitair op
festival Mano Mundo
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Theater op de markt in Limburg
De provincie Limburg zorgt er al verschillende jaren voor dat het straat-, circus- en
theaterfestival ‘Theater op de Markt’ toegankelijk is. Het ene jaar vindt dit festival
binnen plaats, het andere jaar is het buiten. Aanpassen van locaties, extra informatie
over toegankelijkheidsvoorzieningen, assistentie, toepassing van de begeleiderspas,
wordt standaard voorzien. Afhankelijk van de geprogrammeerde voorstellingen
worden ook audiodescriptie, tolken Vlaamse Gebarentaal, voelstoelen, ringleidingen,
… voorzien. Daarnaast heeft het festival ook aandacht voor sociale toegankelijkheid.
Verschillende voorstellingen zijn gratis of hebben een lage toegangsprijs.
Popeiland – Oost-Vlaanderen
Het provinciebestuur schenkt bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid van
dit popfestival voor kinderen dat jaarlijks plaatsvindt in het provinciaal domein
Puyenbroeck. Concreet betekent dit de aanwezigheid van aangepaste toiletten,
voorbehouden zones aan het podium, assistentie en heel toegankelijke randanimatie
voor personen met een beperking.
Meer info: www.popeiland.be
Beaufort
Het driejaarlijkse kunstevenement BEAUFORT is een openluchttentoonstelling in tien
kustgemeenten, die bij uitstek bijna uitsluitend kunst in publieke ruimte toont. Het
PST van West-Vlaanderen zet zich in om dit evenement toegankelijk te maken voor
iedereen.
Evenementengids stad Antwerpen
De stad Antwerpen maakte een evenementengids op voor de eigen stedelijke
diensten. Waar moeten ze op letten en waar kunnen ze terecht voor materiaal? De
stad kocht zelf materialen zoals een ringleiding aan.

verharding op
festivalweide Mano Mundo
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5.

Subsidiereglementen

De overheid geeft vaak verschillende subsidies voor een zeer breed gamma van
projecten. Vanuit het gelijke kansen principe en de voorbeeldrol die overheden
hebben, is het van belang dat dergelijke subsidies iedereen ten goede komen.
Subsidies zijn een heel sterk middel om als lokaal bestuur de toegankelijkheid te
verbeteren in gemeentelijke gebouwen, bij activiteiten en de werking van lokale
organisaties.

Knelpunten
• Er worden veel subsidies voor infrastructuur, evenementen en werking van
organisaties gegeven zonder hieraan toegankelijkheidsvoorwaarden te
koppelen. Hierdoor worden vaak ontoegankelijke situaties gecreëerd met
overheidsmiddelen.

Tips
• Geef subsidies als een positieve stimulans om de toegankelijkheidsnormen toe
te passen, zeker bij werkterreinen die niet in de toegankelijkheidswetgeving
opgenomen zijn. Geef bijvoorbeeld financiële stimulansen aan jeugdverenigingen
die een jeugdlokaal toegankelijk willen maken dat kleiner is dan 150m2.
• Bouw het aspect toegankelijkheid structureel in, in gemeentelijke
subsidiekanalen. Toegankelijkheid is een van de voorwaarden om een subsidie te
verkrijgen, bijvoorbeeld: enkel mits toevoeging van een toegankelijkheidsadvies
wordt de subsidieaanvraag als volledig beschouwd. Betrek een erkend
adviesbureau voor ondersteuning bij een systematische en structurele advisering
van de subsidieaanvragen.
• Stimuleer organisaties, verenigingen en clubs om hun werking en programma
toegankelijker te maken: bijvoorbeeld extra werkingsmiddelen voor sportclubs die
een G-werking uitbouwen.
• Bied inhoudelijke ondersteuning bij het zoeken naar bijkomende subsidiemogelijkheden en het indienen van een subsidiedossier. Kleine organisaties hebben
vaak geen of weinig ervaring met het indienen van een subsidiedossier, waardoor
ze subsidies mislopen.
• Neem contact op met het PST van je provincie, zij kunnen hierbij een
ondersteunende rol opnemen.
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Meer info
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Antwerpen
Boomgaardstraat 22 bus 101
2600 Antwerpen
03 240 61 90
Karlien Smets
karlien.smets@welzijn.provant.be
www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid/
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Limburg
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
011 30 57 40
Els Vankan
toegankelijkheid@limburg.be
www.limburg.be/steunpunttoegankelijkheid
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 75 85
Petra Van Poucke
petra.van.poucke@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/gelijke_kansen/toegankelijkheid
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Kessel-lo
016 26 73 91
Alexander Leysen
PST@vlaamsbrabant.be
www.vlaams-brabant.be/welzijn-gezondheid/voor-organisaties-enprofessionelen/
toegankelijkheid
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge (St. Andries)
050 40 31 80
Nele Bastiaens
nele.bastiaens@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen

Deel 4 - PRAKTIJK

45

Enkele praktijkvoorbeelden
Sportsubsidie Rotselaar
De Rotselaarse verenigingen worden gestimuleerd om mee te werken aan de
sportbeleidsdoelstellingen van de gemeente Rotselaar. Voor de periode 2008-2013
wordt een stimulans gegeven om projecten en/of activiteiten te organiseren in het
kader van de toegankelijkheid en diversiteit in de sport, of van andersgeoriënteerde
sport (in samenwerking met sportdienst, scholen, buurtsport).
Provincie Limburg
Bij alle provinciale subsidiereglementen in het kader van investeringssubsidies wordt
aan de bouwheer opgelegd dat een toegankelijkheidsadvies en –traject moet worden
gevolgd. De provincie Limburg komt tussen in deze advieskosten.
Provincie Oost-Vlaanderen
In functie van bouw- en infrastructuurprojecten, die mee gefinancierd worden door
Oost-Vlaamse, Vlaamse en Europese middelen, onder andere in het kader van het
Programma voor Plattelandsontwikkeling, adviseert en begeleidt de Provinciale
Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen (afgekort PKvOV) de projectindieners
in het streven naar een goede, ruimtelijke kwaliteit op het platteland. Integrale
toegankelijkheid is één van die kwaliteitscriteria die afgetoetst worden bij de
ingediende projecten.
De publicatie ‘Stapstenen ruimtelijk kwaliteit’ reikt goede praktijkvoorbeelden aan
om het planningsproces van infrastructuurprojecten kwaliteitsvol tot een goed einde
te brengen (zie www.oost-vlaanderen.be).

publicatie ‘Stapstenen ruimtelijke kwaliteit’
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6.

Wonen

Goed wonen is niet alleen wonen in een aangename en aangepaste omgeving,
maar betekent vooral een comfortabele en aangepaste woning. Met het oog op
onze vergrijzende samenleving is het belangrijk dat mensen zo lang en comfortabel
mogelijk thuis kunnen wonen en dat de woning ook aangepast is aan de behoefte van
de bewoners.
Woonbeleid is in eerste instantie een bevoegdheid van de gemeente. Het lokaal
bestuur kan heel wat maatregelen nemen en instrumenten ontwikkelen om zijn
inwoners een aangepaste en comfortabele woning te bieden.

Knelpunten
• Vaak zijn woningen verouderd en niet aangepast aan de oudere bewoners.
• Er zijn te weinig aangepaste woningen voor personen met een beperking.
• Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben soms onvoldoende aandacht voor
aangepaste woongelegenheden voor personen met een beperking.

Tips
• De gemeente werkt een woonbeleid uit waarbij woningen voor mensen met een
beperking, ouderen, … dicht bij de voorzieningen of vervoer gelegen zijn.
• In dit woonbeleid is ook aandacht voor de toegankelijkheid van de woonomgeving
( zie hoofdstuk I - Mobiliteit).
• De gemeente sensibiliseert jonge bouwers, verbouwers rond het concept
‘levenslang wonen -meegroeiwonen’; in een levenslange woning kan iedereen
leven, ongeacht de leeftijd of de lichamelijke beperkingen.
• Het lokaal bestuur voorziet subsidies voor woningaanpassing voor 65-plussers of
mensen met een beperking.
• De gemeente geeft een aanvullende gemeentelijke premie op de Vlaamse
verbeterings-en aanpassingspremie.
• De gemeente stimuleert sociale huisvestingsmaatschappijen om bij sociale
woningbouw een minimum aantal aangepaste wooneenheden te voorzien.
• De gemeente verwijst bouwpromotoren, sociale huisvestingsmaatschappijen
en inwoners naar de gespecialiseerde adviesbureaus voor het inwinnen van een
toegankelijkheidsadvies bij verbouwing of nieuwbouw.
• De gemeente verwijst naar de lokale ziekenfondsen of organisaties rond
woningaanpassing die aan personen met een zorgbehoefte ondersteuning kunnen
bieden om de toegankelijkheid, veiligheid en het comfort van de woning aan te
passen.
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Meer info
Provinciebesturen – dienst wonen
• www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/wonen/index.cfm
• www.limburg.be/wonen
• www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/woonloket
• www.provant.be/welzijn/gelijke kansen/wonen
• www.vlaamsbrabant.be/wonen
www.deZilverenSleutel.be
De Zilveren Sleutel ijvert voor langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Deze
webstek biedt concrete tips om de woning comfortabeler en veiliger te maken en geeft
informatie over woningaanpassing, woonvormen, premies, leningen en dienstverlening.
www.meegroeiwonen.info
Op de website van meegroeiwonen vind je informatie over
Meegroeiwonen (concept en visie) en de ontwerptool met
ontwerprichtlijnen voor (jonge) bouwers en professionelen.

Enkele praktijkvoorbeelden
UD woonlabo
Een historische stadswoning in Hasselt wordt verbouwd
tot modelwoning waarin de principes van Universal Design
en meegroeiwonen worden toegepast. In dit project ligt de
algemene focus op het behoud van woon-en levenskwaliteit
doorheen wisselende omstandigheden van levensfases en ten behoeve van een
diversiteit van bewoners. Dit project is een samenwerking van de Provinciale
Hogeschool Limburg (PHL) en vzw Toegankelijkheidsbureau. Het project wordt
gerealiseerd met steun van de Europese Unie, en het Doelstelling 2 -programma voor
Vlaanderen 2007-2013 (EFRO), de Vlaamse Regering, de provincie Limburg en de stad
Hasselt. Meer info op www.woonlabo.be
Provincie West-Vlaanderen
In de provincie West-Vlaanderen heeft men al geruime tijd aandacht voor het thema
woonzorg. Naast financiële ondersteuning zorgt de provincie ook voor begeleiding
van het project. Uitgewerkte voorbeelden vind je terug op
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/woonzorg.
Woonbeurs
Sommige provincies organiseren woonbeurzen. Hier kan elk lokaal bestuur tips en
inspiratie opdoen voor haar eigen lokaal woonbeleid.
Draaiboek Zelfstandig wonen
‘Woonadvies voor ouderen, een belangrijke schakel in het lokale woonbeleid’
Dit draaiboek is een concreet instrument voor lokale besturen om het zelfstandig
wonen van ouderen in de gemeente te ondersteunen. Je kunt dit bestellen bij het
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid via toegankelijkheid@limburg.be.
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7.

Onderwijs en tewerkstelling

Onderwijs en tewerkstelling zijn niet altijd bevoegdheden van een gemeentebestuur.
Het zijn echter wel domeinen waarin een gemeente actief is (gemeenteonderwijs,
eigen personeelsbeleid, acties naar de lokale middenstand). Op het vlak van
toegankelijkheid kan er heel wat gebeuren binnen deze twee sectoren. Daarom willen
we het niet nalaten ze te vermelden in deze bundel.

Knelpunten
Onderwijs
• Schoolgebouwen zijn vaak ontoegankelijk.
• Kinderen met een beperking kunnen niet altijd terecht in het reguliere onderwijs.
Tewerkstelling
• Slechts enkele lokale besturen voldoen aan de 3% norm inzake tewerkstelling van
personen met een beperking.
• Sollicitatieprocedures zijn niet afgestemd op mensen met een arbeidsbeperking.
Zo zijn er bijvoorbeeld communicatieve drempels (dyslexie, geen aanpassingen
voor blinden of slechtzienden, …).
• Er bestaat een negatieve beeldvorming over de tewerkstelling van personen met
een beperking. Vaak veronderstelt men dat deze mensen hulp nodig hebben bij de
uitvoering van hun functie of dat zij een verminderd rendement hebben.
• Bij de bouw van nieuwe gebouwen houdt men vaak geen rekening met
toegankelijkheid van de werkomgeving. Terwijl iedereen een (al dan niet tijdelijke)
beperking kan krijgen.
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Tips
Onderwijs
• Als gemeentebestuur zorg je voor inclusief onderwijs in de gemeentescholen.
Fysieke toegankelijkheid is daar één aspect van. Bij nieuwbouw of verbouwingen
van een school hou je maximaal rekening met de toegankelijkheid van het gebouw.
Hiervoor win je advies in bij een adviesbureau toegankelijkheid.
• Het gemeentelijk onderwijs geeft extra aandacht aan het thema ‘personen met
een beperking’ binnen het lessenpakket. Kinderen en leerkrachten worden
gesensibiliseerd, onwetendheid en onbegrip worden weggewerkt. De school kan
hiervoor beroep doen op verschillende belangenorganisaties met een aanbod op maat.

educatief aanbod:
scholieren leren bij over slechtziendheid

Tewerkstelling
• Vermeld in de vacature dat de functie openstaat voor iedereen. Neem bijvoorbeeld
volgende zin op: Gemeente X voert een actief gelijkekansenbeleid, alle functies
staan open voor iedereen ongeacht gender, geaardheid, afkomst, handicap, …
• Vermeld dat aanpassingen mogelijk zijn, mits aanvraag (bijvoorbeeld
brailleleesregel, voorleessoftware, mogelijkheid om een tolk Vlaamse Gebarentaal
of schrijftolk aan te vragen, …).
• Voorzie redelijke aanpassingen bij sollicitaties, bijvoorbeeld de keuze tussen
mondeling of schriftelijk examen (cf. dyslexie, autisme, …), de mogelijkheid om
langer te werken aan een examen, …
• Streef naar de vooropgestelde norm van 3%. Het systeem van afgeschermde
selecties kan hierbij in overweging genomen worden (zie praktijkvoorbeelden).
• Informeer bij de VDAB voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen
(loonsubsidies, premies voor aanpassingen aan de werkplek, advies, …).
• Stel vrijwilligerswerk en stages ook open voor personen met een beperking.
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Meer info

Onderwijs -educatief aanbod: een kleine greep uit het omvangrijke aanbod
• www.zichtbarehandicap.be
• www.yiehavzw.be
• www.blindenzorglichtenliefde.be
• www.KVG.be
• www.VFG.be
Tewerkstelling
• www.handicapenarbeid.be
• www.vdab.be/arbeidshandicap/
• www.jobkanaal.be/diversiteit-op-de-werkvloer
• www.aandeslag.be (Alle tewerkstellingsmaatregelen voor kansengroepen)
• www.meta.fgov.be (Bij publicaties; Wegwijs in … de redelijke aanpassingen ten
behoeve van personen met een handicap op het werk)

Een praktijkvoorbeeld
Provincie Vlaams-Brabant
De provincie Vlaams-Brabant werkt met het principe van afgeschermde selecties.
Dit houdt in dat voor sommige functies enkel personen die officieel erkend zijn als
persoon met een arbeidsbeperking mogen deelnemen aan de sollicitatie. Dit systeem
wordt toegepast voor alle niveaus. Doel is uiteraard het verhogen van het aantal
personen met een beperking binnen het personeelsbestand.

aanpassing op het werk
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8.

Participatie & Inspraak

Lokale overheden zijn geen eilanden op zich. Ze staan voortdurend in interactie met hun
burgers die een inbreng willen hebben in de wijze waarop hun gemeente wordt bestuurd.
Een lokaal beleid doet er dus goed aan om op geregelde tijdstippen een gestructureerd
overleg te organiseren. De adviesraden vormen hierin een belangrijke partner.

Knelpunten
• Niet elke gemeente heeft een adviesraad waar het thema toegankelijkheid aan bod
komt.
• In de erkende adviesraden (sport, cultuur, ...) zijn personen met een beperking
vaak niet aanwezig of sterk ondervertegenwoordigd. Toegankelijkheid en de
aandacht voor personen met een beperking ontbreekt dan vaak.
• Adviesraden voor personen met een beperking zijn vaak niet officieel erkend
waardoor hun impact op het beleid erg beperkt blijft.
• Hokjesdenken: andere adviesraden nemen het thema toegankelijkheid niet op
vanuit het idee dat dit reeds wordt opgenomen in de adviesraad voor personen
met een beperking.
• Infomomenten voor inwoners vinden soms plaats in een ontoegankelijk lokaal.

Tips
• Erken een officiële adviesraad voor personen met een beperking en zorg ervoor dat
personen met een beperking ook in andere adviesraden zijn vertegenwoordigd.
• Voorzie een opleiding ‘toegankelijkheid en adviesraden’ die door sommige PST’s
worden aangeboden.
• Laat de adviesraad werken met het gestandaardiseerd screeningsformulier
om de lokale middenstand (winkels, horeca, …) te screenen op hun mate van
toegankelijkheid. Breng de resultaten op het college en laat de bevoegde
schepen(en) actie ondernemen.
• Hou rekening met het memorandum dat de adviesraden hebben opgemaakt.
• Zorg voor toegankelijke inspraakmomenten: enquêtes leesbaar voor iedereen,
hoorzittingen in een toegankelijk lokaal, …
• Neem contact op met het PST van je provincie voor de ondersteuning van
adviesraden.
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Meer info
• www.dewakkereburger.be
De Wakkere Burger vzw ondersteunt burgers
die aan het beleid willen participeren én adviseert
beleidsmakers die werk willen maken van participatie.
• www.besteburgemeester.be
VFG vzw wil leden van adviesraden, lokale besturen en geïnteresseerden informeren
over gemeentelijk beleid en ondersteunen in het streven naar volwaardig burgerschap.
• www.vlaamsbrabant.be/toegankelijkheid
opleidingspakket voor adviesraden

Enkele praktijkvoorbeelden
Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap Gent
De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap was een belangrijke partner
bij het tot stand komen van de ‘Beleidsnota Personen met een Handicap 2008-2013.
Gent toegankelijk voor iedereen, 40 acties voor een toegankelijker Gent’. In deze nota
staan integrale toegankelijkheid en inclusie voor personen met een beperking voorop.
Je kunt de tekst vinden op: www.gent.be
Gemeentelijke adviesraad Leuven
De adviesraad van de stad Leuven maakte een memorandum toegankelijkheid op naar
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. Je kunt de tekst
terugvinden op: http://www.leuventoegankelijk.be/node/21
Gemeentelijke adviesraad Middelkerke
De adviesraad van Middelkerke zorgt ervoor dat toegankelijkheid een thema is
dat in alle gemeentelijke adviesraden besproken wordt (sportraad, seniorenraad,
cultuurraad, ...) door iemand van de eigen raad af te vaardigen in de andere raden. De
adviesraad van Middelkerke maakte ook een memorandum op. De integrale tekst vind
je op www.middelkerke.be/page91924511.aspx
Seniorenraad Malle
De ouderenraad van Malle vroeg om meer informatie over hoorhulpmiddelen die ze
kunnen inschakelen in hun vergaderingen. Er zijn namelijk redelijk wat slechthorende
deelnemers. Ze besloten om de draagbare ringleiding altijd in te schakelen.
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9.

Cultuur

Een voorstelling in het cultuurcentrum, een bezoek aan een museum, naar een
festival gaan, … Iedereen heeft recht op cultuurparticipatie, ook mensen met een
beperking.

Knelpunten
• De locatie is soms moeilijk bereikbaar.
• De culturele accommodaties en hun aanbod zijn vaak ontoegankelijk (geen
ringleiding, geen aangepast toilet, …).
• Personen met een beperking moeten dikwijls betalen voor zichzelf én hun
begeleider. Hierdoor kan een financiële drempel ontstaan.
• Cultuurmedewerkers weten soms niet hoe ze moeten omgaan met mensen met
een beperking.
• De informatie over het programma van een activiteit is niet altijd even duidelijk.

Tips
• Voorzie dat begeleiders gratis binnen mogen (cf. Begeleiderspas in de provincies
Limburg en Vlaams-Brabant) bij het gemeentelijk aanbod. Voor sommige
personen met een beperking is een begeleider noodzakelijk om te kunnen
deelnemen aan de activiteit.
• Zorg voor toegankelijke infrastructuur. Laat je accommodaties screenen door een
erkend adviesbureau. De PST’s kunnen je informeren over het financieren van deze
screenings.
• Betrek de adviesraad en zorg voor inspraak van de gebruikers.
• Zorg voor een aangepast aanbod (bijvoorbeeld door aangepaste gidsbeurten,
een aangepaste programmatie, inzetten van een tolk Vlaamse Gebarentaal,
hoorhulpmiddelen, audiobeschrijving, …). Informeer bij het PST voor het ontlenen
van hulpmiddelen.

begeleiderspas van toepassing in Limburg en Vlaams Brabant
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Meer info
• ‘Cultuur zonder drempels’. Deze inspiratiebundel reikt heel concrete ideeën aan
die de fysieke en de mentale toegankelijkheid van cultuurcentra voor personen
met een beperking kunnen verbeteren.
www.limburg.be/steunpunt toegankelijkheid
• Brochure ‘ongeZIENe rijkdom’ geeft tips en aanbevelingen voor personen met een
visuele beperking : www.blindenzorglichtenliefde.be/ongeziene_rijkdom.html

Enkele praktijkvoorbeelden
Provincie Oost-Vlaanderen
Het Provinciaal Archeologisch Museum Ename is volledig aangepast aan bezoekers
met een beperking. In de buurt van het museum is er een speciale parkeerplaats, er is
een verlaagde balie, er zijn geen drempels en alle hoogteverschillen zijn weggewerkt
via zachte hellingen. Bovendien is er een lift, een aangepast toilet en staat er een
rolstoel ter beschikking. Ook zijn de vitrines voldoende laag zodat men al zittend de
voorwerpen kan bewonderen.
Personen met een visuele beperking kunnen tijdens een rondleiding in het museum
replica’s van archeologische voorwerpen aanraken zoals bijlen, speren, aardewerk,
glas en munten. Ook wordt gebruik gemaakt van speciaal aangepaste audiogidsen en
zijn er geleidelijnen met stopplaatsen aangebracht. Daarnaast kan men tijdens het
bezoek de informatie zelf lezen in grootletterschrift.
Bezoekers met een auditieve beperking kunnen in PAM Ename audiogidsen
ontlenen. Er is ondertiteling bij de films en men kan eventueel ook een tolk Vlaamse
Gebarentaal aanvragen. Voor personen met een verstandelijke beperking werkte het
PAM Ename in samenwerking met KuMen (vzw Kunst en Mentaal gehandicapten)
aangepaste rondleidingen en een educatief pakket uit. Speciaal opgeleide gidsen
begeleiden de bezoekers. PAM Ename beschikt tevens over gidsen die autistische
kinderen begeleiden bij hun bezoek aan het museum.
Meer info: www.pam-ov.be/ename/bezoek/individueel

rondleiding met dove gids in het Mode Museum
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Musea Provincie Antwerpen
De musea van de Provincie Antwerpen zijn gestart met rondleidingen in Vlaamse
Gebarentaal, alsook met het aanbod van draagbare hoorhulpmiddelen. Zij werkten
hiervoor samen met het PST en maken gebruik van de toegankelijkheidskit die het
PST aankocht.
Cultuurmarkt van Vlaanderen
Organisator Prospekta levert sinds enkele jaren verschillende inspanningen om
deze cultuurmarkt toegankelijk te maken. Elk jaar gaan ze weer een stapje verder.
Een oplijsting van de voorzieningen in 2012: overzicht toegankelijke toiletten, twee
locaties met ringleiding, uitlening draagbaar hoorhulpmiddel, enkele optredens en
infostand (heel de dag) met een tolk Vlaamse Gebarentaal, alsook drie uitgestippelde
toegankelijke routes, telkens rond één thema (muziek, beweging, theater). Zij
realiseren dit met de ondersteuning van het PST Provincie Antwerpen, Intro vzw en
SignUp vzw.
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10. Sport
Gemeenten bieden een uitgebreid pakket van sportmogelijkheden aan. Het
uitgangspunt hierbij is vaak de mobiele sporter, waardoor de sporter met een
beperking uit de boot valt.

Knelpunten
• Het aanbod is onvoldoende aangepast (te weinig G-sporten).
• Sportaccommodaties zijn onvoldoende toegankelijk.
• Er is onvoldoende aangepast vervoer tijdens de sporturen
(terugkeren naar huis is moeilijk).

Tips
• Zorg voor een toegankelijke infrastructuur. Laat je sportaccommodaties screenen
door een erkend adviesbureau. De PST’s kunnen je informeren over het financieren
van deze screenings.
• Betrek de adviesraad en zorg voor inspraak van de gebruikers.
• Geef financiële ondersteuning aan sportverenigingen die ook een G-sportwerking
willen opzetten (zie hoofdstuk 5 - Subsidiereglementen).
• Maak het aangepast sportaanbod ruim bekend (zie hoofdstuk 3 - Informatie en
communicatie).
• Organiseer ook een toegankelijk aanbod tijdens je sportkampen.
• Contacteer de provinciale diensten aangepast sporten voor de ondersteuningsmaatregelen (aangepaste materialen, subsidies zwembadliften, …).
• Organiseer sportieve evenementen die toegankelijk zijn voor iedereen: sporters én
toeschouwers. Bijvoorbeeld audiocommentaar voor blinden en slechtzienden bij
voetbalwedstrijden, zodat ze tussen de andere toeschouwers kunnen plaatsnemen.

zwembadlift
start voor handbikers
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Meer info
• Provinciale diensten aangepast sporten
- Antwerpen: www.gsport.be (ook voor uitleenmateriaal)
- Vlaams-Brabant:
www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/sport/sport-voor-personen-met-eenhandicap
- Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/sport/
gehandicaptensport/index.cfm
- West-Vlaanderen:
www.west-vlaanderen.be/genieten/sport/subsidies/Pages/g
subsidiesenondersteuning
- Limburg: www.limburg.be -sport – sportdienst – g-sport
• Recreatieve wedstrijden voor wheelers en handbikers, online brochure: http://
www.uzleuven.be/sites/default/files/revalidatiecentrum/integratieproject.pdf

Enkele praktijkvoorbeelden
Schoten, Geel en Heist-op-den-Berg
Deze gemeenten hebben een breed en duurzaam G-sportaanbod; korfbal, voetbal,
rolstoelbasket, boccia, jiu-jitsu, waterski, turnen, paardrijden, … Ze organiseren
ook geïntegreerde en/of inclusieve activiteiten (zoals sportkampen). Zowel het
gemeentebestuur als de sportclubs nemen initiatief.
Adviescentrum driewielfietsen en handbiken Pellenberg
Het revalidatiecentrum Pellenberg heeft een adviescentrum voor driewielfietsen en
handbiken voor (volwassen) personen met een fysieke beperking. Fietsen is helemaal
in en steeds meer mensen leren het genot en de voordelen van fietsen kennen.
Aangepast fietsen met een driewielfiets en/of een handbike is echter nog te vaak
onbekend en daarom onbemind. De nood aan een adviescentrum is groot. Door de
lange ervaring met driewielfietsen en handbiken beschikt het revalidatiecentrum
over de nodige kennis om duidelijke informatie en degelijk advies te geven. Het
adviescentrum krijgt financiële steun van de Vlaamse gemeenschap en de Provincie
Vlaams-Brabant.
www.uzleuven.be/revalidatiecentrum/adviescentrum-driewielfietsen-en-handbiken
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Houthalen-Helchteren
Deze gemeente organiseert jaarlijks een grote G-sportdag voor personen met een
beperking vanaf 10 jaar. Deelnemers kunnen kiezen uit een zeer uitgebreid en
gratis aanbod van sporten. Deze dag is een samenwerking tussen de gemeentelijke
sportdienst en de werkgroep personen met een beperking.
Oost-Vlaanderen
Het provinciebestuur en het provinciaal domein De Gavers vzw organiseren jaarlijks
‘Specialmania’, een sportdag voor volwassenen met een verstandelijke beperking
uit de Oost-Vlaamse instellingen. Voor de begeleiding van de sporten wordt
beroep gedaan op verschillende federaties, zowel uit de sport voor personen met
een beperking als uit valide sport. Elk jaar komen zo’n 1 000 personen met een
verstandelijke beperking naar dit evenement.
West-Vlaanderen
De jaarlijkse ‘Doe-aan-sportbeurs’ neemt het thema toegankelijkheid mee. Niet enkel
in de opbouw van het sportevenement (informatie naar standhouders, toegankelijke
infrastructuur, toegankelijke communicatie, …), maar ook in het sportaanbod wordt
toegankelijkheid als prioriteit beschouwd. Zo wordt er een ruim aanbod aangepaste
sporten voorzien.
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11. Toerisme
Toerisme is vaak gericht op de jonge, actieve toerist. Hiermee gaat de toeristische
sector voorbij aan een grote potentiële doelgroep van ouderen, personen met een
beperking, gezinnen met kinderen met een beperking, … Europees onderzoek wees
uit dat er ongeveer 50 miljoen Europeanen met een beperking zijn. Zij kunnen niet
of onvoldoende gebruik maken van het toeristisch aanbod omwille van de beperkte
toegankelijkheid van de accommodaties (bron: unwto -world tourism organisation).
Om deze belangrijke doelgroep te bereiken, is een toegankelijk aanbod nodig.

Knelpunten
• Het toegankelijke aanbod (logies, dagrecreatie, …) is onvoldoende uitgebouwd.
• Er wordt te weinig aandacht besteed aan de keten van toegankelijkheid
(toegankelijk vervoer, activiteiten, sanitair, restaurant, logies, …).
• Het toegankelijke aanbod is onvoldoende gekend.
• Brochures en websites zijn niet toegankelijk voor blinden en slechtzienden.

Tips
• Zorg voor een toegankelijk aanbod.
- Creëer toegankelijke wandel- en fietsroutes of laat bestaande routes screenen
door de adviesbureaus.
- Stimuleer de verblijfsaccommodaties om te werken aan toegankelijkheid via
subsidies (zie hoofdstuk 5 - Subsidiereglementen) en sensibilisatiecampagnes.
- Besteed aandacht aan toegankelijkheid bij de organisatie van toeristische
evenementen (zie hoofdstuk 4 - Evenementen).
- Zorg voor toegankelijke bezienswaardigheden (zie hoofdstuk 2 - Gebouwen, do
meinen).
- Zorg voor aangepaste gidsbeurten (tolk Vlaamse Gebarentaal, ringleiding,
brailleteksten, audiobeschrijving, …).
- Zorg voor voldoende toegankelijk sanitair.
- Creëer voldoende voorbehouden parkeerplaatsen.
• Geef duidelijke en juiste informatie (zie hoofdstuk 3 - Informatie en
communicatie).
• Neem de toegankelijkheidsinformatie mee op in bestaande toeristische folders
(toegankelijke restaurants en cafés, toegankelijke musea, kerken, …).
• Organiseer de vorming ‘klantvriendelijk onthaal’ voor de gemeentelijke
infokantoren. In deze vorming krijgt het personeel heel wat handige en bruikbare
tips over het omgaan met mensen met een beperking.
• Zorg voor toegankelijke brochures, folders, flyers.

toerisme voor iedereen
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Meer info
• Toegankelijke fietsroutes in West-Vlaanderen op www.iedereenfietst.be
• Toegankelijke wandelroutes in Oost-Vlaanderen: brochure ‘wandelen met een +’,
5 toegankelijke wandelroutes in Oost-Vlaanderen: www.tov.be/toegankelijkheid
• Toegankelijke wandel-en fietsroutes in Vlaams-Brabant:
www.toerismevlaamsbrabant.be (zie luik personen met een beperking)
• Toegankelijke verblijfsaccommodaties: www.infopunttoegankelijkreizen.be,
www.toevla.be.
• Aangepaste gidsbeurten voor personen met een verstandelijke beperking,
KUMEN; www.kumen.centerall.com

Enkele praktijkvoorbeelden
Antwerpen: Toilettenplan
Stad Antwerpen maakte een overzicht van de openbare toiletten in de stad. Het
Technisch Adviesbureau screende het aangepaste sanitair en gaf aan wat beter kon.
Enkel de goed toegankelijke toiletten kwamen met een ‘rolstoellogo’ op het plan
terecht. Zie www.antwerpen.be.

Vlaams-Brabant
In het kader van het Europees project ‘Grenzeloos toegankelijk’ werd de folder
‘Grenzeloos toegankelijk’ ontwikkeld in de regio Hageland. Om ouderen, kleine
kinderen en iedereen met een beperking toegang te geven tot uitgestippelde routes
werden 7 toegankelijke routes uitgewerkt. Deze goed begaanbare of berijdbare
trajecten richten zich tot alle mensen die een aangepast vervoermiddel gebruiken,
niet alleen personen met een beperking maar ook ouderen met een looprek of ouders
met een kinderbuggy. www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/toerisme/publicatiegrenzeloos-toegankelijk.jsp
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Oost-Vlaanderen
Speciaal voor mensen met een beperking werden vijf toegankelijke wandellussen
ontwikkeld. Ook voor wie op een comfortabele manier met de kinderwagen op stap
wil, zijn deze lussen prima geschikt. Ze lopen (meestal) langs verharde, brede paden
en zijn veelal uitgerust met toegankelijke voorzieningen en voldoende rustpunten
onderweg. Deze lussen zijn in de brochure ‘Wandelen met een +’ opgenomen. Alle
gedetailleerde info over de toegankelijkheid van deze wandelroutes vind je op:
www.tov.be/toegankelijkheid
Scheldeland autoroute
De ‘Scheldeland autoroute’, een grensoverschrijdende route van 3 lussen dwars
door de regio Scheldeland, besteedt ruime aandacht aan de mogelijkheden en
faciliteiten onderweg voor mensen met een beperking. Bezienswaardigheden, cafés
en restaurants langs de route werden op toegankelijkheid gescreend.
Een aanvullende luisterCD laat mensen met een visuele beperking genieten van meer
dan 20 ingelezen informatieve teksten en andere geluidsfragmenten.
Cosmodrome Genk
Als je interesse hebt in sterren en de ruimte, is een bezoekje aan Cosmodrome,
het vroegere Europlanetarium zeker de moeite waard. In de voorbije jaren werd
bijna de volledige locatie vernieuwd. Hierbij werd veel aandacht gegeven aan de
toegankelijkheid van het gebouw en aan de dienstverlening. Er is een mobiele
sterrenkijker waardoor minder mobiele mensen toch sterren kunnen kijken.
Daarnaast aanvaardt Cosmodrome de Limburgse begeleiderspas en is de aanpalende
taverne ook goed toegankelijk. www.cosmodrome.be
West-Vlaanderen
In de provincie West-Vlaanderen wordt het nieuwe natuurcentrum Het Zwin
integraal toegankelijk gemaakt. Niet enkel wordt er aandacht besteed aan de fysieke
toegankelijkheid, maar ook de beleving van het natuurcentrum door verschillende
doelgroepen wordt bewaakt.

62

Herdenking Wereldoorlog I
Tussen 2014 en 2018 wordt 100 jaar Wereldoorlog I herdacht. De herdenkingssites
en evenementen lokken in die periode veel bezoekers naar de Westhoek. Daarom
werd het project ‘100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen’ uitgewerkt.
Met dit project wil de provincie West-Vlaanderen, samen met ondermeer Toerisme
Vlaanderen en Westkans de toegankelijkheid in de Westhoek in kaart brengen en
verbeteren.
Zon, Zee, zorgeloos
Rolstoelgebruikers, personen met een visuele beperking, moeilijke stappers, het
jonge gezin met de kinderwagen, tijdelijk geblesseerden, … Zij botsen vaak op
hindernissen bij een strandbezoek: obstakels op de weg tussen de tramhalte en het
strand, geen rolstoeltoegankelijk toilet in de omgeving van het strand, … Daarom
werkte de provincie West-Vlaanderen samen met Intro het project ‘Zon, zee…
zorgeloos’ uit. Het initiatief is de unieke combinatie van:
- een aantal infrastructuuringrepen/aanpassingen op het traject aankomstplaats
(halte kusttram – parkeerplaats) tot aan de waterlijn zoals een rolstoeltoegankelijk
toilet, douche en omkleedruimte op het strand, een verhard pad op het strand, de
mogelijkheid om strandrolstoelen te ontlenen …
- het inzetten van opgeleide assistenten om bijvoorbeeld assistentie te verlenen
bij de transfer van de eigen rolstoel naar een strandrolstoel, begeleiden van een
persoon met een beperking van de aankomstplaats tot het strand …
De assistenten worden opgeleid door Intro en zijn actief in de directe omgeving
van hun uitvalsbasis.
Op die manier wordt het strand toegankelijk gemaakt voor iedereen, in het bijzonder
voor personen met een beperking.
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12. Restaurants, cafés en winkels
Een toegankelijke omgeving is een noodzaak voor sommigen en een meerwaarde voor
allen. Dit geldt zeker als het gaat over restaurants, cafés en winkels. Uit economische
overwegingen zijn personen met een beperking en ouderen belangrijke doelgroepen
(cf. economische meerwaarde deel 1).

Knelpunten
• De pashokjes zijn vaak te klein.
• De doorgangen tussen de winkelrekken of tussen de tafeltjes in restaurants en
cafés zijn vaak te smal.
• De winkelschappen of tafeltjes zijn te hoog.
• Het betaalapparaat is niet verplaatsbaar.
• Er is een gebrek aan toegankelijke toiletten.
• Niet alle onderdelen van de winkel zijn bereikbaar (liften ontbreken, …).

automatische inkomdeur
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toegankelijk opgesteld beveiligingselement

Tips
• Sensibiliseer restaurants, cafés en winkels: informeer hen over de juiste richtlijnen
en afmetingen. Je kunt hiervoor een beroep doen op bestaande handboeken en
wenkenbladen.
• Stel een terrassenbeleid op met aandacht voor toegankelijkheid van voetpaden,
doorgangen en inrichting van terrassen.
• Neem de toegankelijkheid voor kleine handelszaken op in de vergunningsvoorwaarden.
• Inventariseer de knelpunten in horeca en winkels. Je kunt hiervoor samenwerken
met de adviesraad (zie hoofdstuk 8 - Participatie en Inspraak) voor de opmaak
van een knelpuntenrapport. Dit rapport kan nadien besproken worden met de
verantwoordelijke schepen om een actieplan op te stellen.

Meer info
www.gelijkekansen.be: handboeken en wenkenbladen met richtlijnen over winkels.
www.westkans.be/handboeken/reca: handboek met richtlijnen voor restaurants en cafés.

Enkele praktijkvoorbeelden
Terrassenreglement Aarschot
In Aarschot werd in overleg met de werkgroep toegankelijkheid door de
gemeenteraad beslist dat de vrije doorgangsruimte naast een terras minimum 1m20
moet zijn.
Screeningsproject handelaars met gehandicaptenadviesraden Maaseik en
Maasmechelen
PST Vlaams-Brabant ontwierp een unieke tool om gebruikers op een gefundeerde
manier een screening van handelszaken te laten uitvoeren en een beleidsadvies te
formuleren. PST Limburg testte deze methodiek uit in Maaseik en Maasmechelen.
De adviesraden voor personen met een beperking uit deze stad en gemeente gingen
op pad en screenden bakkers en apothekers. Reacties van alle partijen zijn zeer
positief. Vanaf 2013 worden de methodiek en de bijhorende tools aan alle Limburgse
adviesraden voor personen met een beperking aangeboden.
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13. Verkiezingen
Stemmen is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar. Ook voor personen met een
beperking of minder mobiele senioren. In de praktijk hebben zij vaak een vrijstelling
of maken ze gebruik van de volmacht procedure. De aanleiding hiervoor is de
ontoegankelijkheid van de stemlokalen.

Knelpunten
• De parkeerplaatsen zijn niet aangepast of aangepaste parkeerplaatsen worden ingenomen door gehaaste mobiele mensen.
• De routes naar het stembureau zijn te lang of de doorgangen te smal.
• Er zijn trappen of te steile hellingen.
• De bewegwijzering is vaak onduidelijk.
• De stembrieven zijn moeilijk leesbaar.
• Er zijn geen stoelen om te rusten bij lange wachttijden.

Tips
• Hou rekening met toegankelijkheid bij de keuze van het gebouw. Kies een gebouw
dat toegankelijk is of (tijdelijk) toegankelijk kan worden gemaakt (bijvoorbeeld door
het plaatsen van hellende vlakken). Bij twijfel kun je contact opnemen met het PST of
het Technisch Adviesbureau in je provincie.
• Bij de provinciale uitleendiensten kun je terecht voor het ontlenen van toegankelijkheidsmateriaal (zie hoofdstuk 4 - Evenementen, ...). Reserveer tijdig, het
aantal is beperkt.
- Hou rekening met toegankelijkheid bij de inrichting van het gebouw en stem
bureau.
- Heb aandacht voor parkeerplaatsen en de route van de parkeerplaatsen naar
het gebouw. Voorzie bijvoorbeeld voorrijdplaatsen.
- Zorg voor duidelijke bewegwijzering.
- Zorg voor doorgangen die voldoende breed zijn.
- Voorzie een logische opbouw en toegankelijke stemhokjes.
• Je kunt via infosessies het concept van verkiezingen op een verstaanbare manier
overbrengen bij je inwoners. Je kunt hiervoor samenwerken met Toemeka. Zij stel
len sinds enkele jaren een vorming samen om basisinformatie over democratie en
verkiezingen op een laagdrempelige wijze over te brengen aan iedereen, en in het
bijzonder aan kansengroepen.
• Communiceer in je gemeenteblad over de verkiezingen; hoe werkt de
stemcomputer, …
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• Laat een demo-stemcomputer installeren en communiceer dit ruim. Zo hebben je
inwoners de kans om eens te oefenen, om eens te ervaren wat ze zullen moeten doen.
Meer personen dan je denkt hebben hier baat bij. Ga eventueel samenwerkingen aan
met lokale verenigingen, (zorg-)instellingen, …
• Neem contact op met het PST in je provincie voor eventuele ondersteuning
(sommige provincies richten infosessies rond toegankelijke verkiezingen in).

Meer info
• Wenkenblad inrichting stemlokalen: Enter ontwikkelde een wenkenblad met
richtlijnen en de juiste afmetingen voor de inrichtingen van toegankelijke
stemlokalen en omgeving. Dit wenkenblad kun je raadplegen via www.entervzw.be
• Verkiezingen verstaanbaar maken voor iedereen: www.toemeka.be

Praktijkvoorbeeld
Halle
De stad liet in 2011 elf potentiële stemlocaties screenen op toegankelijkheid.
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14. Jeugd(werk)
Vooral tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen, tieners en jongeren deelnemen
aan tal van gemeentelijke en particuliere jeugdwerkactiviteiten. Net zoals bij het
cultuur- en sportaanbod, de twee andere grote vrijetijdssectoren, is toegankelijkheid
ook bij het jeugd(werk)aanbod een groot aandachtspunt.

Knelpunten
•
•
•
•

Er is een tekort aan een aangepast aanbod (zowel inclusief als doelgroepspecifiek).
De infrastructuur of het terrein is niet altijd en overal toegankelijk.
Er is onvoldoende aangepast vervoer naar de activiteiten en terug.
Er is een tekort aan specifiek opgeleide monitoren.

Tips
• Laat jeugdlokalen en andere jeugdwerkinfrastructuur screenen door een erkend
adviesbureau. De PST’s kunnen je informeren over het financieren van deze
screenings.
• Betrek de jeugdraad en zorg voor inspraak van de gebruikers/ouders.
• Geef (meer) financiële ondersteuning aan jeugdwerkingen die hun werking
openstellen voor kinderen en jongeren met een beperking.
• Maak het specifieke én inclusieve aanbod ruim bekend, en beklemtoon de toegankelijkheid van de activiteiten/het aanbod.
• Organiseer vorming voor begeleiders en organisatoren.
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Meer info
• Yieha is een vrijwilligersorganisatie die thematische weekends, kampen en
maandelijkse activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren met én zonder
beperking: www.yiehavzw.be
• De diverse provinciale jeugddiensten ondersteunen het gemeentelijke jeugdbeleid
en ontwikkelen initiatieven die het inclusief jeugdwerk bevorderen:
- Provincie Antwerpen: www.provant.be/vrije_tijd/jeugdwerk/
- Provincie Limburg: www.limburg.be/jeugd
- Provincie Oost-Vlaanderen:
www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/jongeren/index.cfm
- Provincie West-Vlaanderen: www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/jeugd/
inclusiefjeugdwerkdiversiteit/Pages/default.aspx
- Provincie Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/voorkinderen-en-jongeren/index.jsp
• Info over inclusieve speelpleinwerkingen op: www.speelplein.net

Enkele praktijkvoorbeelden
Inclusieve speelpleinen
In verschillende provincies werden speelpleinen (gemeentelijk én particulier) ge
stimuleerd en extra ondersteund bij het openstellen van hun werking voor kinderen
en jongeren met een beperking.
• Provincie Antwerpen: www.provant.be/inclusievespeelpleinen
• Provincie Limburg: www.limburg.be/jeugd
• Provincie Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/
jongeren/jeugdwerk_allen/speelpleinen/index.cfm
Screenings jeugdlokalen en fuifzalen
• Provincie Antwerpen
In de provincie Antwerpen screent een team van experten jeugdlokalen op
(brand)veiligheid, duurzaamheid, … én toegankelijkheid. De jeugdorganisatie
én het gemeentebestuur krijgen nadien een rapportje met vaststellingen en
aanbevelingen om de infrastructuur te verbeteren: www.provant.be/jeugdlokalen
• Provincie Oost-Vlaanderen
In 2010-2011 werden fuifzalen en gemeentelijke polyvalente zalen gescreend op
toegankelijkheid en brandveiligheid. De screeningsrapporten zijn een belangrijke
leidraad voor de lokale besturen voor aanpassingen en verbeteringen.
• De website www.toegankelijkejeugdlokalen.be of www.toeje.be is de website die
een jeugdvereniging of jeugdhuiswerking op weg helpt om de toegankelijkheid
van hun lokalen te verbeteren. Met praktische tips en praktijkvoorbeelden wordt
aangetoond hoe je bij de bouw van een nieuw lokaal rekening kunt houden met
toegankelijkheid, de toegankelijkheid van een bestaand lokaal snel en met weinig
middelen kunt verbeteren, …
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Campagne Jeugdwerk voor Allen
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen levert heel wat inspanningen om de
toegankelijkheid van het jeugdwerk te verhogen. Daartoe worden verschillende
instrumenten ingezet: subsidies, prijzen, eigen activiteiten zoals vormingen, …
Al deze acties worden gebundeld in de meerjarige campagne ‘Jeugdwerk voor Allen’:
www.jeugdwerkvoorallen.be
Toegankelijke Kinderhoogdag
Jaarlijks ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant een 10-tal Kinderhoogdagen. Een
van deze dagen trekt volledig de toegankelijkheidskaart. Dit betekent dat er op die
locatie extra inspanningen worden geleverd, zoals speciaal vervoer, tolken Vlaamse
Gebarentaal, ringleiding, begeleiding, ...
Vormingspool jeugdwerk voor iedereen?!
De vormingspool jeugdwerk voor iedereen?! is een verzameling van vormingen
aangeboden door de provincie Antwerpen in samenwerking met externe partners.
Elke vorming heeft hetzelfde doel: jeugdverenigingen, jeugddiensten en
beleidsmakers bewuster maken van de drempels in hun jeugdvereniging én concrete
tips en tricks aanreiken. De provincie Antwerpen neemt tachtig procent van de kosten
voor haar rekening. Het vormingsaanbod en de voorwaarden zijn terug te vinden op
http://www.provant.be/vrije_tijd/jeugdwerk/jeugdwerk_voor_ieder/werken_aan_
inclusie/vormingspool/.
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Slotwoord
De vijf Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid ontwikkelden samen deze
inspiratiebundel toegankelijkheid voor lokale besturen. We hopen dat de vele
tips en praktijkvoorbeelden aanzetten tot de uitbouw van een kwaliteitsvol lokaal
toegankelijkheidsbeleid.
Wil je meer informatie over een bepaalde actie of heb je nog verdere vragen,
aarzel dan niet om het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid van je provincie te
contacteren.
Heb jij zelf een goed praktijkvoorbeeld? Het PST van jouw provincie verneemt dit
graag.
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Contactgegevens
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Antwerpen
Boomgaardstraat 22 bus 101
2600 Antwerpen
03 240 61 90
Karlien Smets
karlien.smets@welzijn.provant.be
www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Limburg
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
011 30 57 40
Els Vankan
toegankelijkheid@limburg.be
www.limburg.be/steunpunttoegankelijkheid
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 75 85
Petra Van Poucke
petra.van.poucke@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/gelijke_kansen/toegankelijkheid
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Kessel-lo
016 26 73 91
Alexander Leysen
PST@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/voor-organisaties-enprofessionelen/toegankelijkheid
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge (St. Andries)
050 40 31 80
Nele Bastiaens
nele.bastiaens@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen
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