
 

Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen 
Maatschappelijke zetel: Belgiëplein 1 – 3510 Hasselt 
T +32 11 26 50 30 – www.inter.vlaanderen – info@inter.vlaanderen 
BTW BE 0550 914 072 – IBAN BE64 7360 0347 1452 

Donderdag 13 oktober 2016 

PERSBERICHT:  
Inter en Sport Vlaanderen samen voor toegankelijke 

sportinfrastructuur! 
 
Inter en Sport Vlaanderen slaan de handen in elkaar. Samen gaan ze voor een beter toegankelijke 
sportinfrastructuur in Vlaanderen. Daarbij nemen ze de principes van Universal Design of 
‘ontwerpen voor iedereen’ als uitgangspunt. De timing voor de zwembadbezoeken is niet 
toevallig: deze week is het de Week van het Universal Design. 
 
Inter nodigt je graag uit voor een rondleiding in twee toegankelijke zwembaden op vrijdag 14 
oktober. We voorzien persmappen met relevante informatie en zullen ter beschikking zijn voor 
vragen.  
 
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters steunt de samenwerking met Inter volop: “We willen 
zoveel mogelijk Vlamingen aan het sporten brengen, en dan is het ook niet meer dan logisch dat 
onze sportinfrastructuur ook voor iedereen toegankelijk is. Dat start van bij het ontwerp en 
loopt door tot de uitbating ervan. Inter heeft de knowhow voor Universal Design in huis. We 
gaan die met Sport Vlaanderen dus ook volop gebruiken om te zorgen dat onze 
sportinfrastructuur de hoogst mogelijke kwaliteit en toegankelijkheid biedt.” 
 
Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur van Inter: “Samen met Sport Vlaanderen 
streven we naar een sportomgeving met een verhoogd gebruikscomfort voor iedereen. Dat 
resulteert in een hoge kwaliteit, niet alleen op fysiek vlak, maar ook in de afwerking en de 
uitbating. Er zijn heel wat winsten te boeken, ook daar waar je het minder verwacht. Dat kan 
door bijvoorbeeld goede signalisatie, een strategisch kleurgebruik, een betere akoestiek of een 
klantvriendelijk onthaal.” 
 
De samenwerking tussen Inter en Sport Vlaanderen is er sinds eind 2015. Samen zetten ze hun 
schouders al onder de lopende subsidieoproepen en maakten ze er werk van om 
toegankelijkheid op een passende manier te integreren in het beleid. Bovendien geven ze 
bouwheren en ontwerpers heel wat praktische tips en inspiratie voor nieuwe of te renoveren 
sportinfrastructuur. 
 

PRAKTISCH: 

- Vrijdag 14 oktober, van 9.45 tot 11.30 uur 

- Zwembad Kapermolen (Koning Boudewijnlaan 22, 3500 Hasselt) en zwembad S&R Olympia 
(Doornstraat 110, 8200 Brugge) 

 

MEER INFORMATIE: 

Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur Inter  
0491 15 50 75 of 011 26 50 30 
pers@inter.vlaanderen - www.inter.vlaanderen  

mailto:pers@inter.vlaanderen
http://www.inter.vlaanderen/
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OVER DE WEEK VAN HET UNIVERSAL DESIGN: 

Om het belang van Universal Design en ‘ontwerpen voor iedereen’ te onderstrepen, organiseren 
Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans en Inter de Week van het Universal Design. 
Onder het motto ‘slim ontwerpen voor iedereen’ vinden er van 7 tot 14 oktober tal van boeiende 
activiteiten plaats die toegankelijkheid en Universal Design in de kijker zetten. 

Meer info over de Week van het Universal Design vind je terug op 
www.universaldesign.vlaanderen.  

 

OVER INTER: 

Inter wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Mensen hebben een handicap als de 
omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de 
omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen. Inter is de 
verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen. 

Inter is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design en geeft bouwkundig 
toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maakt evenementen toegankelijk, geeft 
vormingen, adviseert overheden en doet onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in 
Vlaanderen.  

Meer daarover lees je op www.inter.vlaanderen.  
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