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Deze organisaties ondertekenen mee dit memorandum. 
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Nú het moment voor all-inbeleid 

 Hoe maak je in jouw gemeente alle publieke gebouwen toegankelijk? 
Hoe maak je elke dienstverlening gemakkelijk bruikbaar voor iedere burger? 

 Hoe organiseer je activiteiten en evenementen waaraan iedereen vlot en ongehinderd deelneemt? 

Hoe maak je jouw dorps- of stadskern aantrekkelijk en toegankelijk, met gebruikscomfort voor iedereen? 

 Hoe ontwikkel je, op duurzame wijze, wijken met vlot bereikbare voorzieningen en gegarandeerde 

mobiliteit? 

 Hoe bereid je jouw gemeente voor op de vergrijzing en de verminderde mobiliteit van haar inwoners? 

Gemeenteraadsverkiezingen zijn hét moment om beleidsplannen bij te sturen. Zodat iedere inwoner 

dezelfde kansen krijgt om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Maar dat lukt alleen als de 

beleidsploeg op voorhand – nú dus – kiest voor een all-inbeleid. Voor totale maatschappelijke inclusie en 

participatie – ongeacht mogelijkheden, leeftijd en culturele achtergrond.  

Sleutelelementen in zo’n beleid? Naast andere inspanningen voor inclusie, een resolute keuze en 

samenwerking voor toegankelijkheid. Dat is namelijk een basisvoorwaarde voor een inclusieve gemeente.  

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk 
toegang heeft tot gebouwen en publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie.  
Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren en werken, 
dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en zich ontspannen.  
Oók de inwoners met een beperking – zichtbaar of onzichtbaar. 

 
Personen met een handicap hebben rechten, opgesomd in het VN-verdrag dat België al in 2009 

bekrachtigde. Zij hebben dus net als iedereen recht op een volledige en gelijkwaardige deelname aan de 

samenleving en recht op toegang tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie, communicatie en andere 

voorzieningen en diensten. 

De taak van jouw gemeentebestuur? Alle openbare gebouwen en diensten voor iedereen goed toegankelijk 

maken. Zodat niemand wordt gediscrimineerd door zijn handicap. Want je bent al ‘gehandicapt’ in een 

situatie of een omgeving waarin je niet optimaal kunt functioneren.  

Onze concrete oproep? Laten we samen een omgeving creëren – tastbaar en niet-tastbaar – die voor 

iedereen toegankelijk is. Dus zowel voor een rolstoelgebruiker als een 65-plusser, zowel voor een slechtziende 

als een leverancier met een steekkar, zowel voor een slechthorende als een papa met een kinderwagen. 

Iedereen aan boord! Jouw gemeentebestuur heeft veel sleutels in handen voor de realisatie van een toe-

gankelijke samenleving. Alleen is het een werk van lange adem, met veel betrokken partijen. En dat net nu 

de gemeentes almaar meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen. Slimme keuzes zijn dus 

nodig. 

De oplossing? Keuzes maken die je inspanningen en investeringen maximaal doen renderen.  
In dit memorandum vind je handvatten voor een lokaal toegankelijkheidsbeleid. Hoe? We vertalen zeven 

uitdagingen in vragen die het nieuwe bestuur zich moet stellen om iedereen aan boord te krijgen:  

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. 
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1. Zet toegankelijkheid op de agenda 

Integrale toegankelijkheid is een basiskwaliteit waarbij 
domeine n toegankelijkheid voorwaarde n toegankelijkheid 

 plaatsen en diensten 
 cultuur en ontspanning 
 publieke gebouwen 

 openbaar domein  

 vervoermiddelen 

 woningen en woonomgeving 

 dienstverlening  

 informatie  

 

  voldoen aan vier voorwaarden:  

1. bereikbaarheid: bereik ik mijn bestemming vlot?  
Heb ik toegang tot dienstverlening, ook online? 

2. betreedbaarheid: raak ik ongehinderd binnen en buiten?  

3. bruikbaarheid: kan ik doen wat ik voor ogen had?  

4. begrijpbaarheid: is de informatie duidelijk?  
Vind ik gemakkelijk mijn weg?  
Word ik klantvriendelijk geholpen? 

 

 

Een toegankelijke gemeente besteedt niet alleen aandacht 

aan fysieke toegankelijkheid, maar ook  

aan de toegankelijkheid van haar communicatie.  

Iedereen moet de publieke voorzieningen kunnen 

gebruiken op een zelfstandige, zo onopvallend  

mogelijke en gelijkwaardige manier.  

 

 

1. Zet toegankelijkheid op de agenda – stel deze vragen:  

 Krijgt integrale toegankelijkheid een plaats in ons bestuursakkoord? 

 Hebben we een visie en is er de ambitie om te werken aan een betere toegankelijkheid? 

 Welke resultaten willen we bereiken tijdens de komende legislatuur? 

 Maken we hiervan werk in het volgende meerjarenplan? 

 Voorzien we middelen in de beleid- en beheercyclus? 

 Hebben we oog voor het samenspel tussen gebruikers, beleid en experts?  

 Plaatsen we het thema op de agenda van werkgroepen, adviesraden en participatiemomenten? 
 

  



 

Inter-leidraad: Samenwerken aan een toegankelijke gemeente 5 

2. Bouw aan een gemeente voor iedereen 

Toegankelijkheid is uiteraard van belang voor mensen met een handicap. Tegelijk heeft iedereen baat bij 

een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving. Want integrale toegankelijkheid staat ook 

voor meer kwaliteit, flexibiliteit en comfort, veiligheid en duurzaamheid. 

Een goede toegankelijkheid is een voorwaarde om aan het maatschappelijk leven deel te nemen.  

En dat voor veel meer mensen dan u misschien denkt. Ja, het gaat uiteraard over:  

- rolstoelgebruikers of minder mobiele inwoners; 

- doven en slechthorenden; 

- blinden en slechtzienden; 

- mensen met een verstandelijke beperking of die moeilijk communiceren. 

maar ook over: 

- laaggeletterden; 

- ouderen – meer en meer, overigens; 

- inwoners die tijdelijk in hun mogelijkheden beperkt zijn (zoals na een ongeval); 

- gezinnen met kinderen (buggy’s, bakfietsen, handen vol); 

- iedereen die de publieke infrastructuur gebruikt (organisatoren, leveranciers, …). 

 

Van aanpassen aan individuele handicap naar algemeen toegankelijke omgeving creëren 

Een betere toegankelijkheid? Vroeger zochten we naar specifieke oplossingen voor specifieke doelgroepen. 

Maar soms waren die stigmatiserend – zoals een achteringang voor een rolstoelgebruiker.  

Een veel slimmere aanpak? Een omgeving creëren die niemand beperkingen oplegt. Dat doe je door die 

omgeving van meet af aan zo te (her)organiseren dat ze voor iedereen vlot toegankelijk is. Hoe? Werk 

knelpunten weg – in gebouwen en in de openbare inrichting, en in dienstverlening en activiteiten. Dan voelt 

zowel de persoon met een handicap als de shopper overladen met boodschappentassen zich welkom. 

Universal Design: ontwerpen voor iedereen 

De ontwerpvisie die die integrale aanpak stimuleert, heet Universal Design of ‘ontwerpen voor iedereen’.  

Ze vertrekt níét van aparte maatregelen voor iedere persoon die van de zogenaamde standaard afwijkt.  

Wel houdt ze voor elk ontwerp rekening met de diversiteit aan gebruikers. Ze reikt oplossingen aan  
die voor iedereen gemakkelijk bruikbaar zijn. Dus onafhankelijk van lichamelijke mogelijkheden, leeftijd  

of geslacht, afkomst, cultuur, taal of leerstijl.  

Slim ontwerp = mooi en gemakkelijk 

Het doel van Universal Design? Een slim ontwerp. Dat combineert een aantrekkelijke vormgeving met het 

praktische gebruik voor iedereen. Het maakt Universal Design kostenefficiënt én esthetisch verantwoord. 

Twee vliegen in één klap, dus.  

“Goede ontwerpen creëren mogelijkheden en ondersteunen de gebruiker.  
Slechte ontwerpen belemmeren, en sluiten mensen uit.”  
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Vanaf de start  

Universal Design stelt van bij de eerste schets de noden van iedere mogelijke gebruiker in vraag:  

“Hoe maken we een product, een beeld, een website, een gebouw of een publieke ruimte  

zowel functioneel als aantrekkelijk voor een zo divers mogelijke groep gebruikers?” 

Hoe sneller een bestuur, architect of ontwerper de toegankelijkheid 

meeneemt in het ontwerp, hoe goedkoper en hoe degelijker het wordt. 

Want een ‘oplossing’ achteraf? Die blijkt vaak lapwerk – duur lapwerk. 

Een paar voorbeelden: 

 Vermijd van bij de start elk niveauverschil tussen straat en ingang. 
Dan moet je straks geen ontsierende, dure helling naast de trap bouwen. 

 Voorzie voor nieuwe vergaderzalen een inrichting met een goede akoestiek zonder galm. Anders 

kunnen slechthorende personen er geen gesprekken volgen. Een oplossing achteraf is niet 

eenvoudig en betekent extra kosten. 

De 7 ontwerpprincipes van Universal Design 

Zij garanderen voor iedereen de gebruikskwaliteit van omgeving, gebouw, product of informatie. 

  
Ontwerpprincipes Universal  Design Ontwerpprincipes Universal  Design 

 

1. Bruikbaar voor iedereen 

Het ontwerp is geschikt  

voor iedereen – ongeacht  
zijn mogelijkheden en 

beperkingen. 

 

2. Flexibel 
Het ontwerp staat open  

voor allerlei voorkeuren  

en mogelijkheden. 
 

3. Eenvoudig en intuïtief 
Het ontwerp is gemakkelijk te 

begrijpen, onafhankelijk van 

ervaring, (taal)kennis  
of mate van concentratie  
van de gebruiker. 
 

4. Begrijpelijke informatie 

De communicatie naar de 

gebruiker is efficiënt.  

De omgevingsomstandigheden 

of zijn zintuiglijke of 

verstandelijke capaciteiten 

spelen geen rol. 

 

 

5. Marge voor vergissingen 

De gevaren en ongewenste 

resultaten van verkeerde 

handelingen en onbewuste 

acties zijn beperkt.  

 

6. Beperkte inspanning 

Iedereen gebruikt het 

ontwerp met minimale 

moeite en op een 

efficiënte en comfortabele 

manier.  

 

7. Geschikte afmetingen en 

gebruiksruimten 
Het ontwerp voorziet 

passende maten en 

ruimte voor het bereiken, 

betreden, grijpen  

of gebruiken.  
Die zijn onafhankelijk van 

de eigenheid van de 

gebruiker. 
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Maak een principiële beleidskeuze voor Universal Design.  

Dan getuigt u van een moderne visie op:  

 de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijke grondgebied,  

zowel gebouwen als openbare ruimte; 

 een communicatiebeleid dat toegankelijkheid in al zijn facetten centraal stelt 
en dat leidt tot een betere dienstverlening. 

 

2. Bouw aan een gemeente voor iedereen – stel deze vragen:  

 Passen we de principes van Universal Design toe bij bouwprojecten en in het publiek domein? 

 Hebben we bij de ontwikkeling van onze vervoersregio oog voor minder mobiele inwoners?  

 Zijn de evenementen die we organiseren toegankelijk voor iedereen? 

 Is onze gemeente leeftijdsvriendelijk? 

 Geeft onze gemeente zelf het goede voorbeeld als het over toegankelijkheid gaat? 

 Hebben we oog voor diversiteit bij aanwerving en tewerkstelling? 

 Voorziet onze gemeente voldoende openbaar toegankelijke toiletten? 

 Is onze website toegankelijk? 

 Gebruikt onze gemeente klare taal in haar communicatie?  
Zijn documenten, reglementen en het gemeentelijke infoblad 
duidelijk leesbaar en goed te begrijpen voor iedereen?  

 Vindt iedereen betrouwbare informatie over toegankelijkheid? 

 Krijgen medewerkers een opleiding over klantvriendelijk onthaal? 

 Vindt iedereen gemakkelijk de weg? 
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3. Betrek ervaringsdeskundigen 

Een gemeente is van haar burgers en voor haar burgers.  
Ze laat hen dan ook participeren bij de opmaak en de uitvoering van het meerjarenplan.  

Ervaringsdeskundige burgers kennen het best de wensen en noden van alle inwoners.  
Ze kennen de knelpunten op het terrein en weten wat het dringendst moet worden aangepakt.  

Het thema ‘toegankelijkheid’ is natuurlijk een essentieel agendapunt voor de adviesraad  
van personen met een handicap, de ouderenraad en de welzijnsraad.  

Toch hoort het ook op de agenda van alle adviesraden!  

Een beroep doen op de ervaringsdeskundigheid van inwoners draagt bij tot een degelijk toegankelijkheidsbeleid. 

Ervaringsdeskundige burgers waken er ook over dat het bestuur aandachtig blijft voor dit thema.  

 

3. Betrek ervaringsdeskundigen – stel deze vragen:  

 Bestaat er een adviesraad voor personen met een handicap en een ouderenraad in onze 

gemeente? 

 Hebben ervaringsdeskundigen zitting in andere adviesraden? 

 Werken de verschillende adviesraden rond toegankelijkheidsthema’s samen? 

 Betrekken we ervaringsdeskundigen bij de opmaak van beleidsplannen? 

 Brengen we ervaringsdeskundigen en professionele toegankelijkheidsexperten samen?  

 Hebben we oog voor de toegankelijkheid van participatiemomenten? 

 Kiezen we een geschikt tijdstip voor de bevraging van specifieke doelgroepen –  
bijvoorbeeld overdag voor ouderen? 

 Staat het thema toegankelijkheid op de agenda van inspraakmomenten voor burgers? 
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4. Respecteer de keten van toegankelijkheid, en werk samen 

Elke ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Dat geldt ook voor  

de toegankelijkheid van openbare ruimtes, gebouwen en dienstverlening.  

Ontbreekt één schakel in de keten van toegankelijkheid?  
Dan kan die voor bepaalde personen het gebruik van een heel gebouw  

of van een dienstverlening onmogelijk maken.  

Enkele voorbeelden: 

 Is de informatie over een subsidie ingewikkeld of moeilijk te vinden?  
Dan is de kans groot dat wie er recht op heeft, er geen gebruik van zal maken.  

 Is een toilet perfect toegankelijk, maar niet duidelijk aangeduid? 
Jammer van de inspanning, want dan wordt het waarschijnlijk weinig gebruikt. 

 Ligt het voetpad naar het nieuwe, toegankelijke gemeentehuis er in een erbarmelijke staat bij?  

Dan blijft de oudere inwoner, die minder goed te been is, toch noodgedwongen thuis.  

Keten op gemeentelijk niveau 

De keten van toegankelijkheid geldt ook voor het ruimere geheel van de gemeente zelf. Want de diverse 

functies en voorzieningen, hun samenhang en de aansluiting op de omgeving vormen óók een keten. 

De keten van toegankelijkheid bestaat dus uit heel wat schakels, waarover diverse mensen in de gemeente 

zich bekommeren. De schepen van Gelijke Kansen en Toegankelijkheid coördineert hun inspanningen.  
Maar staat machteloos als niet iedere schepen dat als opdracht in het eigen takenpakket opneemt.  

Een voorbeeld: 

 Waakt de schepen van Ruimtelijke Ordening er niet over dat de heraangelegde voetpaden 

toegankelijk zijn? Dan heeft het misschien weinig zin dat de schepen van onderwijs werk maakt 

van beter toegankelijke scholen. 

Wil integrale toegankelijkheid slagen? Dan moet elk beleidsdomein er aandacht aan schenken: 
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Helaas is nog lang niet iedereen zich genoeg bewust van het belang van integrale toegankelijkheid.  
Daarom moeten echt alle actoren meewerken aan bewustwording, motivatie en engagement voor een 

daadkrachtig beleid. 

En er is geen beter moment om dat aan te kaarten dan bij gemeenteraadsverkiezingen! 

 

4. Respecteer de keten van toegankelijkheid, en werk samen – stel deze vragen:  

 Is er een schepen van Toegankelijkheid? 

 Letten alle schepenen op integrale toegankelijkheid binnen hun beleidsdomeinen? 

 Is toegankelijkheid ingebed in de organisatiestructuur van de gemeente: in procedures, 

subsidievoorwaarden en regels? 

 Denken we automatisch aan de integrale toegankelijkheid van activiteiten? 
Voorzien we bijvoorbeeld een tolk Vlaamse gebarentaal of geluidsversterking voor personen met 

een hoorapparaat tijdens belangrijke publieksmomenten? 

 Besteedt onze gemeente aandacht aan toegankelijkheid wanneer ze samenwerkt met andere 

instanties? 

 Stimuleert onze gemeente handelaars, uitbaters, dienstverleners en verenigingen om oog te 

hebben voor hun toegankelijkheid? 

 Garanderen we een goede bereikbaarheid? Zijn onze bushaltes toegankelijk? Voorzien we goed 

ingerichte voorbehouden parkeerplaatsen?  
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5. Sluit met Inter een convenant af  

Vermijd problemen na oplevering en bij ingebruikname. Voorkom oplapwerk. Bespaar. 
Hoe? Vraag van bij de start van elk gemeentelijk project toegankelijkheidsadvies. 

Want wil jouw gemeente een kwaliteitsvol en duurzaam beleid voeren? Dan moet iedereen op de hoogte 

zijn van, en aandacht schenken aan Universal Design (zie pagina 4). En dat is werk voor experts die dag in 

dag uit werken aan een omgeving die voor iedereen betreedbaar, bruikbaar en begrijpbaar is.  

Een paar voorbeelden uit de praktijk? 

Een stad besteedde pas ná het vastleggen van de veiligheidsplannen voor een evenement 

aandacht aan de toegankelijkheid. Daardoor was de bereikbaarheid van het evenement niet 

optimaal. Had de stad bij de eerste voorbereidingen professioneel toegankelijkheidsadvies 

ingewonnen, dan had zij zichzelf veel tijd en knelpunten bespaard . Dankzij de samenwerking met 

Inter kon zij antwoorden bieden op noden van haar inwoners. 

Voor werken aan haar cultuurcentrum deed een gemeente beroep op Inter. Het gebouw was vrij 

ingewikkeld, met verschillende functies en niveauverschillen. De opdrachtgever en ontwerper 

hadden zelf al oplossingen voor de vele knelpunten in gedachten. Maar die zouden elk probleem 

apart aanpakken, zonder samenhang of volgorde van belangrijkheid.  

 

Inter maakte een totaalplan voor het volledige gebouw. Met prioriteiten en oplossingen voor 

meerdere knelpunten tegelijk én met oog voor de keten van toegankelijkheid (zie pagina 8). Door 

onze goede productkennis konden we de juiste producten aanbevelen voor geïntegreerde en 

gebruiksvriendelijke oplossingen, bijvoorbeeld een trap die eenvoudig verandert in een 

hefplateaulift in plaats van een aparte hefplateaulift.  

 

Resultaat? Iedereen tevreden: opdrachtgever, ontwerper en gebruikers.  

Hoe zorgt een bestuur voor het comfort van al zijn inwoners? Door een convenant met Inter af te sluiten 

(www.inter.vlaanderen). En te rekenen op zijn ondersteuning en begeleiding. Want dit Vlaamse agentschap 

bouwde jarenlang expertise op over toegankelijkheid en Universal Design.  

Dat vertaalt zich in: 

 advies; 

 ondersteuning bij beleidsplanning of beleidsvoorstellen; 

 onderzoek naar de toegankelijkheid in je gemeente; 

 begeleiding van toegankelijke publieksactiviteiten; 

 toegankelijke communicatie; 

 vorming. 

Inter speurt samen met je gemeente en haar inwoners naar antwoorden op toegankelijkheidsvraagstukken.  

En schreef samen met de gemeenten het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’. 

Gemeenten die het ondertekenen, werken aan een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid. 

Surf naar www.inter.vlaanderen/beleid/diensten/charter-naar-een-toegankelijke-gemeente. 

Of typ tinyurl.com/toegem in de adresbalk van je browser.  

http://www.inter.vlaanderen/
http://www.inter.vlaanderen/beleid/diensten/charter-naar-een-toegankelijke-gemeente
http://www.tinyurl.com/toegem
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5. Sluit met Inter een convenant af – stel de volgende vragen:  

 Heeft onze gemeente een convenant met Inter? 

 Schakelt onze gemeente toegankelijkheidsadviseurs van Inter  

consequent in in het volledige bouwproces? 

 Organiseren we vorming over integrale toegankelijkheid  
en verhogen we zo de kennis van onze medewerkers? 

 Kunnen onze inwoners zorgeloos genieten van evenementen  
dankzij de assistentie van Inter-vrijwilligers? 

 Ondertekent onze gemeente het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’  
en werken we zo op een duurzame wijze aan de kwaliteit van ons toegankelijkheidsbeleid? 
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6. Evolueer van een probleemoplossend naar een proactief beleid 

Nog te veel gemeenten wachten tot de problemen qua toegankelijkheid (in de brede zin) opduiken. 
Dat zet kwaad bloed bij inwoners, resulteert in knoeiwerk en vreet tijd en energie. 
Voorkomen is beter dan genezen: een proactief toegankelijkheidsbeleid dringt zich op. 

Voorbeeld en tegenvoorbeeld? 

 Sommige gemeentebesturen zorgen voor hellende oprijplaten bij handelszaken.  
Akkoord: zo raken er meer mensen binnen. Maar duurzaam, doordacht en esthetisch is het niet.  

 Andere besturen zorgen vanuit een goede ruimtelijke ordening voor drempelloze toegangen.  
Dat getuigt van een langetermijnvisie en is kwaliteitsvol.  

Soms grijpt men naar tussenoplossingen die op korte termijn een knelpunt aanpakken: 

 een assistentiebel bij een slecht toegankelijke ingang. 

Hoewel dat al een nobel initiatief is, blijft het een noodoplossing.  
Een echt beleid voorkomt het probleem met structurele, degelijke en gelijkwaardige antwoorden.  

 

6. Evolueer van een probleemoplossend naar een proactief beleid –  

    stel deze vragen:  

 Passen we de principes van Universal Design toe in al onze plannen? 

 Kiezen we voor structurele oplossingen in plaats van een symptomatische aanpak? 

 Houden we rekening met de toegankelijkheid als we een bestaand pand aankopen?  

 Wordt toegankelijkheid goed nagekeken bij de beoordeling van bouwaanvragen? 

 Leert onze gemeente uit klachten over toegankelijkheid?  

 Schrijven we over toegankelijkheid en Universal Design in bestekteksten,  
procedures en reglementen, vergunningen en samenwerkingsakkoorden? 
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7. Maak van toegankelijkheid een positief verhaal 

Samenwerken aan een integraal toegankelijke stad of gemeente is voor het bestuur,  
zijn medewerkers en de inwoners, een boeiende uitdaging, met alleen maar voordelen: 

 Je bewijst dat je rekening houdt met inwoners met een beperking. 

En iedereen profiteert mee! 

 Je zorgt voor kwaliteitsvol wonen, werken en ontspannen.  
Zo geef jij je gemeente een positieve uitstraling.  

 Je creëert een bruisend cultureel en sociaal leven door drempels en belemmeringen op te ruimen. 

Zo participeert iedereen! 

 Je maakt van je toegankelijke gemeente een leeftijdsvriendelijke gemeente.  

Zo voorkom je eenzaamheid bij ouderen, die bovendien minder hulpmiddelen  
hoeven aan te wenden en langer thuis blijven wonen.  

 

7. Maak van toegankelijkheid een positief verhaal – stel deze vragen:  

 Is onze gemeente leeftijdsvriendelijk? 

 Verdienen onze kantoorgebouwen een toegankelijkheidslabel? 

 Streven we naar het label voor toegankelijke evenementen? 

 Evolueren we van een klaagcultuur naar een positieve en oplossingsgerichte dynamiek? 

 Erkennen we de toegankelijkheidsinspanningen van zelfstandigen en dienstverstrekkers? 
 

Tot slot: een oproep 

Een gemeenteraadsverkiezing is een scharniermoment. Een moment om dingen in beweging te zetten. 
Een moment om te kiezen voor, en te werken aan een proactief integraal toegankelijkheidsbeleid. 

 Politicus? Bespreek dit thema met je partijgenoten. En neem het op in je programma. 

 Rechtstreeks betrokkene? Kaart het aan bij je beleidsdragers, huidige of – wie weet – toekomstige. 

 Inwoner? Informeer je grondig en kom op voor een gemeente waarin het aangenaam en goed om 

wonen, werken en ontspannen is voor iedereen. 

Tenslotte worden we allemaal beter van een integraal toegankelijke gemeente of stad! 


