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Retroacta 
 
Binnen de SAPH is dialoog een fundament in onze manier van werken. Onze lat ligt immers hoog: 
Kortrijk, de meest toegankelijke stad van Vlaanderen worden. Daartoe hebben we ook om de mening 
van de burgers gevraagd tijdens onze B³100, een samenkomst van mensen met een beperking, 
beleidsmensen en actieve burgers zonder beperking, geïnspireerd op de G 1000. De resultaten van die 
bevraging werden in een memorandum geïntegreerd en vorig jaar in het kader van “Kortrijk Spreekt” 
aan de nieuwe stadscoalitie overhandigd.  
 
Bij de SAPH zijn een veertigtal verenigingen/organisaties aangesloten die op één of andere manier 
werken met personen met een handicap. Daarnaast participeren nog heel wat geïnteresseerde 
burgers.  
We beschouwen de SAPH met andere woorden als een adviesraad die een constructieve en 
regelmatige overlegcultuur met het stadsbestuuri wil bewerkstelligen. De goede en opbouwende 
samenwerking met het beleid is een positieve zaak. De adviesraad wil graag op dit elan verder gaan 
en waar mogelijk en nodig, initiatief nemen en afspraken maken met het bestuur en alle andere 
betrokken partijen in het toegankelijkheidsbeleid.   
In het kader van deze positieve samenwerking kunnen wij de kans tot inspraak in het meerjarenplan 
van de Stad enkel maar toejuichen, niettegenstaande de tijdsdruk.  
Op de algemene vergadering van 20 november werd het strategisch meerjarenplan dan ook door de 
aanwezigen doorgenomen en waar relevant werden aanvullingen gemaakt.  
 
De SAPH staat achter het strategisch meerjarenplan van de stad. Vanuit de punten die voor ons 
thema relevant zijn, formuleerden wij wel een aantal extra aanbevelingen. Wij hopen deze later 
verder te kunnen concretiseren met het stadsbestuur.  

 
Advies 

 
1. Kortrijk, een stad die luistert en dialogeert  
Buurtcomités, adviesraden, doelgroepen worden ondersteund en gestimuleerd om met een gedragen 
visie deel te nemen aan het stedelijk beleid in dialoog en consensus.   
Als Stedelijke Adviesraad  voor Personen met een Handicap willen we samen met het beleid op zoek 
naar een werkbaar consensus model. Het structureel inbedden van het formeel adviesproces over 
meerjarenplanning, screenen van jaaractieplannen en stadsprojecten op advieskansen, transparant 
opvolgen van adviezen en terugkoppelen van beslissing, stimuleren van adviesraden als open 
(digitale) fora, regelmatig contact met betrokken schepen(en)….  

Investeringen in openbare infrastructuur die ontstaan zijn na overleg met de bewoners en gebruikers 
(ook de gebruiker met een handicap) kunnen alleen maar de functionaliteit vergroten.  
 
2. Kortrijk , een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s  

Een voldoende aanbod van betaalbare en toegankelijke kinderen- en jongerenopvang en 
gezinsondersteuning ook voor kinderen en jongeren met een beperking.  
Een voldoende gediversifieerd aanbod van een betaalbaar en toegankelijk speelaanbod en of 
toegankelijke speelinfrastructuur.  



Jongeren en volwassenen met een beperking in hun eigen streek kunnen verblijven en wonen zodat 
ze de band met hun gezin, eigen buurt en het verenigingsleven kunnen behouden, dit ook in het 
belang van de betrokken gezinnen en netwerken. 
Bijzondere investeringen in regulier toegankelijk openbaar vervoer en uitzonderlijk aangevuld met 
betaalbare oplossingen op maat en dit zowel in het hart van De Stad als in de deelgemeenten.   
(cfr. Vervoersplan Lille Métropole)  
 
De trottoirs en straten optimaal toegankelijk voor iedereen.   
Een verbetertraject wordt opgezet voor trottoirs en straten zowel in het hart van De stad als in de 
deelgemeenten.  

 
Er voldoende openbare toegankelijke toiletten zijn.  
De inplanting van en het aantal dient gebaseerd te zijn op de noden zowel in het hart van De stad als 
in de deelgemeenten.  
 
Niet enkel aandacht voor de fysieke toegankelijkheid maar ook voor de 
functionaliteit/gebruiksvriendelijkheid van bepaalde moderne aanpassingen (bijv. ultra modern toilet 
met automatische doorspoeling, automatische kraantjes, gebruik van apps, sociale media,....) 

 
3. Kortrijk,  een stad die verenigt en verbindt 
Het personeel wordt versterkt in het omgaan met een divers doelpubliek adhv opleiding en vorming.  
Organisaties en voorzieningen worden versterkt bij het bereiken van bijzondere doelgroepen en dit in 
permanente dialoog en vlotte samenwerking met de betreffende adviesraden.   
De betrokkenheid van bijzondere doelgroepen wordt vergroot met het oog op gelijke kansen.  
De toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie  en evenement is geoptimaliseerd en 
externe organisatoren worden gemotiveerd en ondersteund om elk event toegankelijk te maken  
Het openbaar vervoer voor personen met een handicap wordt toegankelijker/gebruiksvriendelijker en 
wordt afgestemd op de tijdslijn van de verschillende events.  
De publieke gebouwen en functies zijn aangepast aan mensen met een handicap en aan hun noden.  
Er is een actieplan uitgewerkt en wordt uitgevoerd rond klare taal en stadscommunicatie  
 
4. Kortrijk, een stad met veel goesting en ambiance  
De vrijetijdscommunicatie is gestroomlijnd, gedigitaliseerd en afgestemd op citymarketing en 
toerisme, op maat van iedereen en met bijzondere aandacht voor personen met een handicap, 
waarbij we streven naar een gezonde mix tussen toerisme en leefbaarheid.  
 
Er is verdere aandacht voor de toegankelijkheid van alle jaarevents.    
Er wordt geïnvesteerd in een sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen en dit in nauwe 
samenwerking met het OCMW, Surplus, A’kzie, AZ Groeninge, Rekanto en de Kortrijkse instellingen 
voor personen met een handicap waarbij we telkens streven naar inclusie waar het kan, aangepast 
waar nodig.  

 
Jongeren en volwassenen met een beperking kunnen uitgaan, verblijven en gebruik maken van het 
verenigingsleven doorheen alle leefdomeinen vanuit de visie: inclusie waar het kan, speciaal als het 
moet.   

 
 
5. Kortrijk, een stad die transparant en sober is  

Klantvriendelijke en toegankelijke dienstverlening in het stadhuis waarbij kennis van klare taal, het 
gebruik van specifieke hulpmiddelen en  kennis van specifieke omgangsvormen voor personen met 
een handicap een noodzaak zijn.   
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