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‘Naar een  toegankelijke 
stad/gemeente’

Tine Missinne (Inter)

Sinds 2016 streven we 
samen naar een betere 

Inter-actie tussen 
mens en omgeving

Enter, Intro, Westkans, 
Toegankelijkheidsbureau en Ato

gaan verder als Inter.

INTER - Opdracht

• Kenniscentrum

• Toegankelijkheidsadvies

• Advies stedenbouwkundige 
verordening

• Toegankelijkheid meten 
(www.toevla.be)

• Beleidsondersteuning

• Vorming

• Toegankelijke evenementen

• Informatie

• Projecten

• …

gebruikers

professionelen

overheden

Basisprincipes
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gelijkwaardigiedereen onafhankelijk

Integrale toegankelijkheid?

Integrale toegankelijkheid

Fysieke 
toegankelijkheid

Toegankelijkheid
van

communicatie

Bereikbaar
Betreedbaar
Bruikbaar

Begrijpen         Begrepen worden

De keten van toegankelijkheid

Universal Design = Ontwerpen voor iedereen! 

1. Bruikbaar voor iedereen

2. Flexibel in het gebruik

3. Eenvoudig en intuïtief 

4. Begrijpelijke informatie

5. Marge voor vergissingen

6. Beperkte inspanning

7. Geschikte afmetingen en 
gebruiksruimten

Mooi, gemakkelijk en comfortabel voor 
een zo groot mogelijke groep gebruikers!

? UD ?

Toegankelijkheid = slimme beleidskeuze

Vooruitdenken over toegankelijkheid =  kosten besparen in de toekomst.
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Beleidsthema’s Een toegankelijke gemeente?

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen 
gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, 
publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. 

Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd 
wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich 
verplaatsen en ontspannen. 

Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking. 

Referentiekader voor een ‘integraal en 
geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid’

Een integraal toegankelijkheidsbeleid

Veel 
puzzelstukken…
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Zelfevaluatie, gemeente én adviesraden

Het memorandum 
‘Samenwerken aan 
een toegankelijke 
gemeente’
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Samenwerken aan een toegankelijke 
gemeente:

een leidraad

Memorandum door Inter
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7 uitdagingen
1. Zet toegankelijkheid op de agenda.

2. Bouw aan een gemeente voor iedereen.

3. Betrek ervaringsdeskundigen.

4. Respecteer de keten van toegankelijkheid, en werk samen.

5. Sluit met Inter een convenant af.

6. Evolueer van een probleemoplossend naar een proactief 
beleid.

7. Maak van toegankelijkheid een positief verhaal.

https://www.inter.vlaanderen/beleid/diensten/beleidsaanbevelingen/memorandum

Contact
Tine Missinne 
Regio-coördinator
Contactpersoon gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid

www.inter.vlaanderen 
tine.missinne@inter.vlaanderen

Leeftijdsvriendelijke stad
Aalst OUD je JONG

WHO – Age friendly cities Achtergrond

8-80 cities

Convenant on demographic changeKindvriendelijke steden en gemeenten

https://www.880cities.org/


5/06/2018

6

Stadslabo’s Stappenplan

www.leeftijdsvriendelijkaalst.inter.vlaanderen

Stap 1 : Ambities formuleren 
Beleid & stadsdiensten

HOOG (++) BASIS (+)

DOD
(doorgang, oppervlak,
drempel)

X X 

Toegankelijke halte X X

Aangepaste parkeerplaatsen X

Geleideroutes X

Rustplaatsen X (100m) X (500m)

Beleid & stadsdiensten Gebruikers

Stap 2 : Draagvlak creëren

Vastleggen prioriteiten door 
gebruikers

Stap 3: bestaande situatie in kaart 
Gebruikers ism toegankelijkheidsexperten
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Beleid & stadsdiensten Gebruikers 

Stap 4 : De toegankelijkheid verbeteren

- Integreren in processen : masterplan toegankelijkheid 
- Nieuwe projecten

- Beheer & onderhoud

- Vergunningverlening en handhaving

- Opleiding

- Vaste standaarden

- Betrokken burgers

- Convenant met Inter

Stap 5: verankeren
Beleid & stadsdiensten

5 juni 2018

TOEGANKELIJKHEID: 

ERVARINGEN VANUIT DE 

OUDERENADVIESRAAD 

NAZARETH 

André Soyez (voorzitter OAR) 
Bianca Dejonghe (maatschappelijk werker sociaal huis )

4242Inhoudstafel 

 Ouderenadviesraad Nazareth 

 Knelpuntenwandeling

 Rapport '80 in 2030' 

 ‘Gids voor Ouderen’

 Vragen? 
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4343Ouderenadviesraad Nazareth 

 Binnen de OAR worden tijdens elke vergadering een aantal 

adviezen geformuleerd naar het bestuur. Het gaat hierbij 

niet om formele adviezen, de schepen van ouderenbeleid 

is namelijk zelf actief aanwezig op OAR en koppelt de 

besproken zaken terug naar het bestuur en de OAR. 

 Er is ook steeds een medewerker van het lokaal bestuur 

aanwezig die notuleert en het verslag doorzendt naar de 

leden, de verenigingen, andere adviesorganen en naar de 

algemene directeur. 

 32,60% van de gemeentelijke bevolking is 60 jaar of ouder 

4444Ouderenadviesraad Nazareth 

KNELPUNTENWANDELING 

 Uitgevoerd op 29 februari 2016

 Fysieke toegankelijkheid 

4646Knelpuntenwandeling: achtergrond 

 Ontstaan vanuit feedback die werd ontvangen 

door inwoners en leden van verenigingen.

 Uitgevoerd door vrijwilligers van de 

ouderenadviesraad. 

 Er werden foto’s en lijsten opgemaakt van 

knelpunten rond de toegankelijkheid van het 

wegdek. 

 Op basis hiervan werd een budget van €300.000 

vrijgemaakt en werden enkele wegenwerken 

uitgevoerd.

4747Knelpuntenwandeling: fasering 

 Opstellen schema + uitvoeren wandeling

 Eigen selectie, specifiek voor Nazareth (geen schema 

plattelandsgemeente). 

 Op basis van de selectie, werd een wandeling uitgevoerd 

waarbij er foto’s genomen werden van de knelpunten, dit 

met bijhorende tekst. 

 De deelnemers werden in groepen verdeeld en 

bestonden uit vrijwilligers vanuit de OAR

 Hierna kwam de groep samen en werd alles verzameld 

4848
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5151Knelpuntenwandeling: fasering 

 Koppeling met beleidsplannen 

 Er werd een bespreking georganiseerd met de 

burgemeester, voorzitter van de OAR, de schepen van 

openbare werken en een verantwoordelijke openbare 

dienst

 Indien het om een knelpunt ging waarbij de gemeente 

bevoegd is (≠ provinciale weg, private weg, etc.), werd 

deze ingepland in het meerjarenplan. 

 Er werd budget voorzien en een aantal knelpunten 

werden vrijwel onmiddellijk uitgevoerd. 

5252Knelpuntenwandeling: aandachtspunten 

 Wat verliep goed?

 De wandeling zorgde voor aanpassingen aan het 

wegdek

 De knelpunten werden opgenomen in het meerjarenplan 

en er werd budget vrijgemaakt voor enkele aanpassingen

 Wat kon beter? 

 De terugkoppeling van de werkelijke uitvoering aan de 

mensen die eraan hebben meegewerkt was onvoldoende

 Vragen als: ‘wat is er wel en niet gebeurd, waarom en 

welke zaken worden nog ingepland’ werden niet 

beantwoord. 

RAPPORT ‘80 IN 2030’

 Uitgevoerd op 29/09/2016 en 27/10/2016

 Ruimer dan fysieke toegankelijkheid 

53 54Rapport ‘80 in 2030’: achtergrond

 Burgers toeleiden en betrekken in het bestuur 

 Adviezen formuleren naar het bestuur
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55Rapport ‘80 in 2030’: fasering

 Bevraging senioren: hoe toegankelijk is de 

gemeente Nazareth 

 Organisatie ouderenforum 29/09/2016: prof. De Donker 

(VUB) en Louis De Geest (mobicoach stad gent) 

 Organisatie ouderenforum 27/10/2016: brainstormsessie 

met gesprekstafels 

 8 componenten omtrent een ‘toegankelijke gemeente’ 

werden opgenomen, dit op basis van een onderzoek 

binnen de VUB. 

 Resultaat: rapport ‘80 in 2020’. 

5656Rapport ‘80 in 2030’: fasering

 Terugkoppeling rapport naar leden OAR

 Het rapport werd voorgelegd aan de leden van de OAR, 

alsook aan de ouderenverenigingen met de vraag te 

noteren waar zij prioriteit aan geven 

 Binnen een aparte werkgroep werden de belangrijke en 

haalbare voorstellen verzameld, gedestilleerd en 

uitgeschreven in een prioriteitennota. 

 De prioriteitennota werd verstuurd naar verschillende 

politieke partijen met de vraag dit mee te nemen in hun 

meerjarenprogramma en in de beheers- en beleidscyclus

5757Rapport ‘80 in 2030’

 En verder? 

 In 2019 zal binnen de OAR een lijst opgesteld worden met de punten 

uit het rapport die effectief werden opgenomen in het politieke 

meerjarenprogramma

 Halverwege de legislatuur zal een evaluatie worden opgemaakt van 

dit programma en indien nodig worden er nieuwe adviezen 

geformuleerd. 

 Aandachtspunten

 Er zat teveel tijd tussen de organisatie van het ouderenforum en het 

verschijnen van het rapport.

 De terugkoppeling naar de leden die deelnamen aan het 

ouderenforum, kon beter. 

‘GIDS VOOR OUDEREN’  

 Opgestart in oktober 2016

 Toegankelijkheid van de informatie 

59‘Gids voor Ouderen’

 Start ‘gids voor ouderen’ in oktober 2016 door de invoering 

van een werkgroep 

 Verloop: onderzoek naar bestaande ouderengidsen, 

implementatie specifiek voor de gemeente Nazareth 

 Doel: toegankelijkheid van de informatie rond 

dienstverlening en hulpverleningsdiensten vergroten

 Resultaat: een ‘Gids voor Ouderen’ waarin volgende items 

besproken worden: wonen, financiën, mobiliteit en vervoer, 

zorg, vrije tijd en opleiding en laatste levensfase. Tevens 

werd er een addendum ‘zorgverstrekkers in Nazareth’ 

toegevoegd. 

5 juni 2018

VRAGEN? 


