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Toeristische route en brochure voor toegankelijk
bezoek aan Gent

In samenwerking met Toerisme Vlaanderen heeft de Stad Gent een toeristische

brochure uitgewerkt met alle informatie voor een toegankelijk bezoek aan

historisch Gent. Er hoort ook een uitneembare kaart bij met een route met zo

weinig mogelijk hindernissen.
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De brochure 'Gent, toegankelijk voor iedereen' bundelt informatie over toegankelijke musea,

bezienswaardigheden, cafés, restaurants en openbare toiletten. De lezer vindt ook informatie

over toegankelijke vakantieverblijven, zorg, hulpmiddelen, vervoer en parkeren. De

uitneembare kaart bij de brochure leidt bezoekers langs de bezienswaardigheden in het

stadscentrum via een route met zo weinig mogelijk hindernissen.

Dit project toont mooi hoe we toerisme inzetten als een hefboom voor een
toegankelijk Gent. We zijn erin geslaagd om nog meer mensen te laten
meegenieten van onze stad.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

Alle relevante plekken langs de route werden gescreend met behulp van ervaringsdeskundigen

in een rolstoel of met een visuele beperking. Dat gebeurde in samenwerking met Vlaams

Expertisecentrum Inter. De brochure is in het Nederlands en Engels verkrijgbaar in het

toeristisch infokantoor aan het Veerleplein, en is ook online beschikbaar via de websites van

Visit Gent en Visit Flanders.

In Gent werken we structureel samen met ervaringsdeskundigen om de stad,
de infrastructuur, dienstverlening en communicatie toegankelijker te maken.
Ook bij het uitwerken van deze route en brochure was de samenwerking met
geëngageerde vrijwilligers cruciaal.
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Gent heeft zoveel moois en verrassends te bieden. Goed dat iedereen hiervan
mag genieten. Met deze toeristische wandeling voor iedereen maakt deze
kunststad haar reputatie van topbestemming in Vlaanderen waar.
— Peter De Wilde, CEO Toerisme Vlaanderen 

https://visit.gent.be/nl/zien-doen/toegankelijkheidsbrochure
http://www.visitflanders.com/toegankelijkheid
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