
De Stad Gent doet inspanningen om de Gentse
Feesten toegankelijk te maken voor iedereen

Op de 175ste editie van de Gentse Feesten doet de Stad Gent opnieuw heel wat

inspanningen op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid, tijdelijke inrichtingen

openbaar domein en sanitaire voorzieningen. De Stad maakt elke dag één

activiteit integraal toegankelijk, mét extra aandacht voor personen met een

visuele of auditieve beperking. Wie bij een bezoek aan de Feesten assistentie

nodig heeft, kan ook een begeleider aanvragen bij Inter Events.

Toegankelijke Gentse Feesten

Personen met een beperking, ouders met een kinderwagen, minder mobiele mensen, ...

Iedereen moet de kans krijgen om de Gentse Feesten ten volle te beleven. Diverse stadsdiensten,

de toegankelijkheidsambtenaar en de pleinorganisatoren werken samen om dit mogelijk te

maken. De inplantingsplannen worden vooraf gescreend en tijdens de eerste dagen van de

Feesten wordt de situatie ook ter plaatse nagegaan met een groep ervaringsdeskundigen.



De Stad zet ook in op heldere communicatie. Voorbehouden parkeerplaatsen, rolroutes en

toegankelijk sanitair kunnen vooraf geraadpleegd worden. Wie zich moeilijk kan verplaatsen,

kan een beroep doen op Mobar vzw (Minder mobielen centrale), die aangepast rolstoel- en

vrijwilligersvervoer voorziet tijdens de Feesten.

'Iedereen moet de kans krijgen om de Gentse Feesten te bezoeken. Dankzij
de goede samenwerking tussen de stadsdiensten, ervaringsdeskundigen en
pleinorganisatoren worden de Feesten elk jaar vlotter toegankelijk.'
— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport. 

Negen integraal toegankelijke voorstellingen

Voor mensen met een beperking worden er vanuit de Stad negen activiteiten voorzien met

toegankelijkheidsaanpassingen. Een divers aanbod, van wandelingen over theatervoorstellingen

tot een havenrondvaart. De activiteiten zijn rolstoeltoegankelijk, met uitzondering van de

havenrondvaart. Op vraag kan er audiodescriptie, ringleiding en een tolk Vlaamse gebarentaal

worden voorzien.

Assistentie op de Gentse Feesten

Personen met een beperking kunnen tijdens de Gentse Feesten dagelijks een beroep doen op

een assistent om hen te begeleiden, bijvoorbeeld van aan het station of de bushalte naar de

Feestenzone. Samen met die begeleider is het mogelijk om eender welke activiteit op de Gentse

Feesten bij te wonen. De Stad werkt hiervoor samen met Inter Events van het Agentschap

Toegankelijk Vlaanderen. Assistentie is mogelijk van 14 tot 23 uur en dient minimum 5 dagen

voor de geplande activiteit aangevraagd te worden via gentsefeesten@inter.vlaanderen of

telefonisch via 0471 31 42 83.

'Veel bezoekers kunnen met dat kleine extraatje aan gratis begeleiding,
aangepast aanbod en correcte informatie een hele fijne avond beleven.' 
— Bart Vermandere, Toegankelijkheidsambtenaar Stad Gent 

Informatie

Bekijk het overzicht van alle activiteiten

https://gentsefeesten.stad.gent/sites/default/files/wysiwyg/20180517_DEF%20AANBOD%20toegankelijke%20Gentse%20feestenactitiviteiten.pdf
mailto:gentsefeesten@inter.vlaanderen


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Bart Vermandere, toegankelijkheidsambtenaar, dienst Welzijn en Gelijke kansen, gsm 0473

81 53 50, e-mail bart.vermandere@stad.gent

Rieke Jacobs, beleidsmedewerker handicap, dienst Welzijn en Gelijke kansen, gsm 0476 96

34 03, e-mail rieke.jacobs@stad.gent

Bevoegd

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent
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