PERSBERICHT: Slechts 1 op de 10 Vlaamse
gemeenten werkt structureel aan toegankelijkheid
Mechelen, 30 maart 2022 – Vandaag organiseerde expertisecentrum Inter een event in Technopolis
rond het thema toegankelijkheid in de Vlaamse gemeenten. Daar blijkt dat 1/10 gemeenten via het
charter van Inter effectief op weg is ‘naar een toegankelijke gemeente’. Het expertisecentrum
onderstreept het belang om samen stappen vooruit te zetten.
‘Naar een toegankelijke gemeente’ is een charter dat lokale besturen ondertekenen om structureel en
daadkrachtig aan toegankelijkheid te werken. Dat betekent dat de gemeenten samen met Inter van
toegankelijkheid een automatisme maken en echt inbedden in hun werking. Dat gebeurt aan de hand
van een realistisch en duurzaam plan, vanuit een dialoog met beleidsmakers, professionelen en
ervaringsdeskundigen. Een plan om een inclusieve gemeente te worden, waar iedereen volwaardig en
zelfstandig kan meedoen: jong, oud, met of zonder beperking en in alle omstandigheden.
Povere toegankelijkheidsscore?
31 Vlaamse gemeenten ondertekenden intussen het charter. Dat is een score van 1 op 10. Al zijn er
daarnaast heel wat gemeenten die op een andere manier aan toegankelijkheid werken. 108
gemeenten hebben bijvoorbeeld een convenant met Inter afgesloten en winnen daarbij ad hoc advies
in bij concrete projecten.
Inter juicht alle toegankelijkheidsacties toe, maar vandaag doet voorzitter Raf Van Bedts een duidelijke
oproep om een versnelling hoger te schakelen: “Werk maken van toegankelijkheid vraagt permanente
aandacht. Iedereen kan op elk moment geconfronteerd worden met een beperking. Daarom is het
nodig vanaf het begin proactief hierover na te denken en zo veel geld te besparen. Er is een degelijk
toegankelijkheidsbeleid nodig met een visie, planning, samenhang en doordachte acties, zowel op
korte als op lange termijn.” De voorzitter benadrukt het belang van bewustmaking rond
toegankelijkheid en een groeiende naambekendheid voor Inter, zodat iedereen weet waar hij
terechtkan.
De steden Antwerpen, Beringen, Diest, Ieper, Mechelen en Sint-Niklaas vonden al de weg naar Inter.
Het zijn voorbeelden van lokale besturen die het engagement hebben om via het charter permanent
en domeinoverstijgend aan toegankelijkheid te werken. Zij kunnen daarbij rekenen op het netwerk en
de expertise van Inter.
Naar een toegankelijk Vlaanderen
Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers: “Iedereen moet een gelijke kans krijgen om te
kunnen participeren aan de maatschappij. Lokale besturen spelen een sleutelrol op weg naar een
integraal toegankelijk Vlaanderen. Samen met alle partners moeten we de handen in elkaar slaan om
drempels weg te werken.”
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Toegankelijkheid, overal
Algemeen directeur van Inter Wendy Metten: “Toegankelijkheid is geen thema of sector op zich, maar
maakt een onlosmakelijk deel uit van elk beleidsdomein en elk segment in onze samenleving. De
samenhang bepaalt de kwaliteit. Als één deel niet toegankelijk is, is de keten onderbroken en sluit je
mensen uit. Dat is onaanvaardbaar, want altijd en overal moet iedereen kunnen meedoen. Inclusie
staat voorop.”
Al 15 jaar het ondertekend VN-verdrag in België
De datum van deze samenkomst in Mechelen is bewust gekozen. Vandaag is het de 15de verjaardag van
de ondertekening van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in België.
Een ideaal moment om aandacht te vragen voor de drempels die mensen met een beperking toch nog
ervaren in onze samenleving. De Vlaamse Regering duidt Inter aan als partner om de toegankelijkheid
te verbeteren en oplossingen te realiseren.
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