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Toegankelijkheid als 
transversaal thema 
in het gemeentelijk beleid

Bart Vermandere (Inter)
architect | toegankelijkheidsadviseur

Naar een toegankelijke gemeente  – 10.10.2016 

ontdek de 
beleidsvelden 
waarbinnen 
toegankelijkheid 
concreet vorm
krijgt en 
waar advies 
kan leiden tot 
interessante 
inzichten en 
resultaten …
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resultaat !

probleem?
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oplossing?

oplossing?
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ontwerp

gebruik
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UNIVERSAL DESIGN
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DOEL

=  vermijden van 
“handicap”situaties

samen met de ontwerper
en de gemeente op zoek naar
INHERENTE (soms onzichtbare) & 
SPECIFIEKE (categorieke) oplossingen 

idee             ontwerp             bouw             gebruik 
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k
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wegwerken van ontoegankelijkheid is niet altijd even zichtbaar

DOEL

knelpuntenwandeling
toegankelijkheidsplan



11/10/2016

8

mobiliteit
gis-data
welzijn

hs haalbaarheidsstudie

ta toegankelijkheidsadvies

ec eindcontrole

planstudie | plaatsbezoek | rapport 

knelpuntenrapport & -bespreking | eindrapport

plaatsbezoek | eindcontroleverslag

adviestraject

http://addto.tomtom.com/api/home/v2/content?action=install&apikey=76922f98-e24e-468f-bbbe-576152a5b416&uri=http://www.tomtom.com/addto/files/80211.xml
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zwakste schakel
opsporen en/of

vermijden in
“de ketting van_ _

toegankelijkheid”
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bewegwijzering

fysieke

van communicatie

toegankelijkheid

minder hinder maatregelen?

fysieke

van communicatie

toegankelijkheid
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o Algemeen bestuur - Algemene diensten
- Administratieve dienstverlening
- Overig algemeen bestuur

o Zich verplaatsen en mobiliteit

o Natuur en mileubeheer
o Veiligheidszorg
o Ondernemen en werken

o Wonen en ruimtelijke ordening

o Cultuur & vrije tijd - Kunst en cultuur

o Sport
o Jeugd
o Ere- en niet-confessionele diensten
o Leren en onderwijs
o Zorg en opvang - Sociale huisvesting

- Gezin en kinderen
- Ouderen
- Begraafplaatsen

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

 Anysurfer – Open Data - OSLO
 vorming klantvriendelijk onthaal
 meldpunt “ontoegankelijkheid”
 Inrichting openbare ruimte

•De Lijn – stationsomgeving
•Navigeer en parkeer

 Vlonderpaden in duinen & bossen
 Onderzoek evacuatie WTCB
 Premies & terrasreglement

• jury toegankelijkheidsprijs
•Onderzoek 100j Groote Oorlog

 Ondersteuning stedenbouw (VVT)
 Advies meegroeiwonen
 Versterkte steden (vestingen)
 Erfgoed (onderzoeksproject)
 CC De Post Oostende
 Bibus Zwevegem
 advies nieuw zwembad
 Jeugdverblijven - speelpleinen
 Kerken in Brugge
 Stedelijke academie
 Sociale Woningmaatschappij
 advies opvoedingswinkel
 advies ocmw-rusthuis
 informatie aanleg & onderhoud 

open & linked data
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Convenant “De Lijn”
West-Vlaanderen

publiek domein

stationsomgeving
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premie - handel en middenstand
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jury lokale toegankelijkheidsprijs

100 jaar “Groote Oorlog” 2014-18 

toegankelijk voor iedereen
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Europees project “Versterkte Steden”
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streekbezoekerscentrum Veurne

Contact
Bart Vermandere
architect | toegankelijkheidsadviseur

twitter @bartvermandere
blog UD: bartinlund.tumblr.com

NIEUW: www.inter.vlaanderen 
bart.vermandere@inter.vlaanderen

www.facebook.com/weekvanhetuniversaldesign

#weekUD16

Postgebouw Oostende | architect Gaston Eysselinck

Erfgoed - Cultuur
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mobiele dienstverlening

bevolking - cultuur
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sportinfrastructuur

jeugdlokalen Kachtem 3architecten.be
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speelplein
terrein

toestellen

onderzoek Brugse kerken
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fysieke

van schoolgebouwen

toegankelijkheid

Is het nieuwe schoolgebouw klaar voor inclusief onderwijs?
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sociale woningmaatschappij

gezin
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woon- & zorgcentra

aanleg & onderhoud
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dank
voor uw
interesse
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THE WORLD BELONGS
TO THOSE WHO THINK IN 
NEW WAYS.

Contact
Bart Vermandere
architect | toegankelijkheidsadviseur

twitter @bartvermandere
blog UD: bartinlund.tumblr.com

NIEUW: www.inter.vlaanderen 
bart.vermandere@inter.vlaanderen

www.facebook.com/weekvanhetuniversaldesign

#weekUD16


