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Gent investeert om stad sneller toegankelijk te
maken

De Stad Gent lanceert een plan met 32 nieuwe acties voor integrale

toegankelijkheid. Op korte termijn zijn er enkele snelle ingrepen, zoals de

groepsaankoop van een 300-tal hellende vlakken en een verplaatsbare

toegankelijke bus- en tramhalte om de toegankelijkheid voor minder mobiele

Gentenaars concreet te verbeteren, maar ook op (middel)lange termijn staan er

initiatieven op de planning.

De Stad Gent stelt vandaag, op vrijdag 3 maart 2023, een tweede actieplan integrale

toegankelijkheid voor, opnieuw uitgewerkt met advies van ervaringsdeskundigen en diverse

adviesraden. Het plan voor de periode 2023 tot 2025 bevat 32 nieuwe acties.
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Op korte termijn koopt de Stad Gent een 300-tal hellende vlakken om onder meer

stadsgebouwen, handelspanden en schoolgebouwen betreedbaar te maken voor

rolstoelgebruikers, al zeker op plekken waar ze de toegankelijkheid van het openbaar domein

niet hinderen. De Stad koopt ook een toegankelijke tijdelijke halte om bus- of tramhaltes

toegankelijk te maken bij omleidingen en een mobiele rolstoellift voor tijdelijke invullingen.

We willen vandaag het verschil maken in het dagelijks leven van mensen én
tegelijk op lange termijn werken. Daarom investeren we met een
groepsaankoop in hulpmiddelen op het terrein, zoals hellende vlakken en een
mobiele rolstoellift. Tezelfdertijd gebruiken we hefbomen om toegankelijkheid
hoger op de agenda te zetten bij alle Gentenaars en Gentse organisaties. Dit
door voorwaarden op te nemen voor subsidies, vergunningen en erkenningen.
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Eigen werking

Ook op middellange en lange termijn wordt gewerkt aan integrale toegankelijkheid. De

komende twee jaar zal Gent investeren in uitgebreide screenings van een selectie van

stadsgebouwen met een publieksfunctie. Deze toegankelijkheidsscreenings zal de Stad tegen

betaling laten uitvoeren door Inter, het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid. Aan de hand

van de resultaten worden gerichte verbeteringen uitgevoerd. De screenings zullen ook leren

hoeveel budget er nodig is om meer structurele aanpassingen te doen.

De Stad zet ook nog meer in op toegankelijke communicatie. Zo gebruiken stadsdiensten

voortaan taaliconen voor activiteiten. Zo'n icoon met vereiste taalkennis geeft anderstaligen de

informatie om comfortabel deel te nemen en Nederlands te oefenen terwijl ze participeren. En

het baliepersoneel krijgt een opleiding rond het inschakelen van taalhulpmiddelen zoals

mobiele ringleiding, tolken of interculturele bemiddelaars.

Voorwaarde voor attesten, vergunningen of subsidies

De stad verhoogt op termijn het aandeel toegankelijke handelspanden door te onderzoeken of

en hoe toegankelijkheid meer bindend kan worden opgenomen als voorwaarde in het horeca-

attest, de omgevingsvergunning en het reglement voor verfraaiing van handelspanden. Op die

manier bereikt de Stad startende horeca-uitbaters die plannen te (ver)bouwen, met of zonder

omgevingsvergunning. Handelaars die al een zaak hebben, worden gemotiveerd via

communicatie- en sensibiliseringsacties.



Ambitieuze bovenlokale regelgeving

Tot slot ijvert de Stad Gent voor een meer ambitieuze bovenlokale regelgeving, want de louter

stedelijke regelgeving kan als hefboom niet alles aanpakken. Het stadsbestuur vraagt de

Vlaamse overheid om, net zoals in Frankrijk is gebeurd, een decreet uit te vaardigen dat ervoor

zorgt dat alle publieke gebouwen in tien jaar tijd toegankelijk zijn. Tezelfdertijd blijft de Stad

Gent constructief meewerken met Vlaanderen én blijft de Stad lokale knelpunten aankaarten.

Contact voor de pers

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Bart Vermandere, toegankelijkheidsambtenaar Stad Gent, gsm 0473 81 53 50, e-mail

bart.vermandere@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Lees het volledige actieplan

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Isabelle Heyndrickx
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.heyndrickx@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent

Hafsa El-Bazioui
Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit; stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 40, e-mail schepen.elbazioui@stad.gent

Evita Willaert
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk; stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, e-mail schepen.willaert@stad.gent
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