
Het charter 

‘Naar een toegankelijke 
gemeente’ 

Persmoment

27 & 28 september 2017
Asse, Beringen, Kortrijk, Maldegem, Sint-Niklaas



Sinds 2016 streven we 
samen naar een betere 

Inter-actie tussen 
mens en omgeving

Enter, Intro, Westkans, 
Toegankelijkheidsbureau en Ato

gaan verder als Inter.



Hoe kwam het charter tot stand?

gesprekken met 85 schepenen, leden van adviesraden en medewerkers 

5 pilootgemeenten

referentiekader



Referentiekader voor een integraal en 
geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid…



Traject?
referentiekader

instrument voor zelfevaluatie 

en werken aan kwaliteit

charter



Eerste ondertekenaars van het charter

De vijf pilootgemeenten

+ 18 andere gemeenten waar Inter een convenant mee heeft

Kwaliteit & inzet

Geen engagement alleen maar op papier

Volgende fase: voorstelling van het charter aan andere steden en 
gemeenten.





gelijkwaardigiedereen onafhankelijk

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. 



VN-verdrag voor personen met een handicap

De Verenigde Naties (VN) willen dat personen met een handicap 

volledig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Toegankelijkheid = belangrijke voorwaarde

België beloofde in 2009 om dit mee waar te maken.



Traject
‘Naar een toegankelijke 
gemeente’



Hoe doen we dat?

Elke dag - een structurele aanpak

Bij elke beslissing, bij elk nieuw project, bij elk evenement denken we 

na over de toegankelijkheid. 

Het wordt een rode draad voor het bestuur en alle medewerkers.



Hoe doen we dat?

Stap voor stap

• Evaluatie: Hoe gaat het nu? Waar is er werk aan?

Hoe kunnen we de gemeente nog toegankelijker maken?

• Planning: Wat doen we binnenkort, wat doen we binnen enkele 

jaren? Wat is meest dringend?

• We houden de inwoners regelmatig op de hoogte.



Hoe doen we dat?

Met hulp 

• We betrekken inwoners en ervaringsdeskundigen vanaf de start. 

• We werken samen met partners: 

Handelaars en horeca, Nutsbedrijven, Huisvestingsmaatschappij, Zorgsector, 

Mobiliteitsactoren, bv. NMBS, De lijn,…



Hoe doen we dat?

Met hulp 

• Inter (het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) geeft advies en 

begeleidt het traject. 

• Onze leidraad is Universal Design of ‘Ontwerpen voor iedereen’

Een mooi resultaat en bruikbaar voor iedereen! 



Contact

Fenneken Spaan
Regionaal coördinator  (Antwerpen, Limburg, Vlaams-
Brabant)

Antenne Hasselt
Belgiëplein 1– 3510 Hasselt
T. +32 11 26 50 30

www.inter.vlaanderen 
fenneken.spaan@inter.vlaanderen



Contact

Tine Missinne 
Regionaal coördinator (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen)
Contactpersoon gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid

Antenne Brugge
Abdijbekestraat 8– 8200 Brugge
T. +32 50 40 73 80

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


