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Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap, Kortrijk (SAPH) 

 Memorandum n.a.v. de beleidsmakers voor de legislatuur 2013 – 2018  

• Vorige Legislatuur 

Tijdens de vorige legislatuur zijn vele mensen met een of andere beperking er in Kortrijk op 
vooruit gegaan. Dit is ook de basisdoelstelling van onze adviesraad. Uiteraard was dit dankzij 
de inspanningen van velen: het stadsbestuur, de dienst Burger en Welzijn (niet in het minst 
door de ambtenaar toegankelijkheid) en andere domeinen, het O.C.M.W., de Stedelijke 
Adviesraad voor personen met een Handicap en de vele verenigingen die ze 
vertegenwoordigen, het Netwerk Toegankelijkheid met alle partners en uiteraard de vele 
actieve vrijwilligers, actieve burgers. 

Het spreekt voor zich dat we dit beleid graag gecontinueerd zien. Verbreden en verdiepen 
zelfs. 

Wij hebben geleerd en ondervonden dat uitgaan van het goede (meestal van wat al is) de 
beste methode voor verandering is. We kunnen namelijk niet voorbij gaan aan de 
gewaardeerde inspanningen uit het verleden. Vandaar dat wij dit hier expliciet willen 
vermelden. Het doel van dit document en van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met 
een Handicap is vooruitgaan, de toegankelijke sky is the limit. 

Vandaar de volgende aanbevelingen voor de beleidsmakers voor de volgende legislatuur, 
opgesteld naar de vraag van de Kortrijkse burger en onze ervaring met de materie. Wij 
hebben de adviezen opgedeeld binnen de levensdomeinen om het document werkbaar te 
maken. Dit wil niet zeggen dat de aangelegenheden zich beperken tot deze domeinen. 
Uiteraard overspant de aandacht voor mensen met een beperking alle domeinen. 

• Insteek vanuit ruime achterban 

Onze lat ligt hoog: de meest toegankelijke stad van Vlaanderen worden. Daartoe 
hebben we ook om de mening van onze burgers gevraagd tijdens onze B³1001, een 
samenkomst van mensen met een beperking, beleidsmensen en actieve burgers zonder 
beperking. De resultaten van die bevraging zijn in dit memorandum geïntegreerd2. Naast de 
input van de burger met en zonder beperking, werd ook vanuit de verenigingen en 
organisaties binnen en buiten de sector personen met een beperking, een insteek gegeven; 
Naast het aspect Toegankelijkheid is ook zorg een belangrijk aandachtspunt, Bij deze willen 
we nog even wijzen op een aantal bijzonderheden van de groep burgers waar wij voor 
opkomen: de omvang van de doelgroep die met alle betrokkenen inbegrepen (partners, 
ouders, …) de 20 % van de Kortrijkse bevolking overstijgt, de specifieke noden van onze 
doelgroep waarbij vele van de oplossingen buiten hun kunnen liggen en de ruime 
definitie3 die wij hanteren van ’begunstigden’ van een toegankelijk beleid. 

                                                           
1
 B³100: Beperking, Betrokkenheid, Beleid - 18 februari 2012- burgertop rond toegankelijkheid geïnspireerd 

op de G1000. 
2
 Mensen met een motorische beperking, visuele en auditieve handicap, met een lichte of zware mentale 

beperking, chronische zieken, … om nog niet te spreken van het nut van toegankelijkheid voor senioren, grote 

gezinnen, allochtonen (toegankelijke informatie), … 
3
 Met stadsbestuur, beleid bedoelen wij doorheen deze tekst steeds zowel het stadsbestuur als het OCMW. 
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• Visie 

Onze hedendaagse samenleving streeft naar inclusie.  

Het uitgangspunt van integrale toegankelijkheid is dat onze leefomgeving bereikbaar, 
betreedbaar en bruikbaar moet zijn voor iedereen en dit op een onafhankelijke (dus zonder 
hulp) en gelijkwaardige wijze. Ontwerpers, overheden en dienstverleners moeten daarom 
vanuit een fundamenteel respect voor elke burger de grootste zorg besteden aan hoe een 
omgeving, publiek gebouw, vervoersmiddel en dienstverlening zo comfortabel, veilig en 
gebruiksvriendelijk mogelijk kan zijn voor iedere gebruiker. Voor personen met een handicap 
is toegankelijkheid dé basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk 
leven. Het gaat hierbij om meer dan aanpassingen voor rolstoelgebruikers alleen. Ook voor 
mensen met een auditieve, visuele, mentale of psychische beperking kunnen nog heel wat 
drempels worden weggewerkt. Aandacht voor toegankelijkheid levert ook voor het breder 
publiek voordelen op. Denk maar aan gezinnen met buggy's, leveranciers, ouderen, minder 
mobiele personen, ... 

Het thema toegankelijkheid snijdt dwars door alle levensdomeinen heen en heeft nood aan 
een integraal beleid.  

• Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap (SAPH) 

Dagelijks bestuur en algemene vergadering. 

Achterban: bij de adviesraad 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. 

• Netwerk Toegankelijkheid 

Uitgangspunten voor een “ander” en “hedendaags” denken. 

• Het idee van een netwerk toegankelijkheid duidt er juist op dat er voor vele groepen 
in onze maatschappij nagedacht moet worden over hun deelname aan het 
maatschappelijk gebeuren. Het idee van “Universal design” komt hier op de proppen, 
nl. ontwikkelingen stimuleren die door “iedereen” kunnen gebruikt worden, uiteraard 
zal dit niet zomaar lukken…maar het vormt de leidraad.., de gedachtegang naar een 
maximaal toegankelijke samenleving. 

• In deze denkrichting zijn adviesraden (over de samenstelling moet ernstig nagedacht 
worden, kan zeer verschillend zijn -) vb. bewonersgroepen / wijkgroepen,/ mensen 
met beperkingen/ geïnteresseerden enz. ...ondersteunend aan een netwerk dat zich 
focust op allen die belang hebben bij het thema.  
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Thema’s en speerpunten volgende legislatuur 

ALGEMEEN BELEID, INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID 

Toegankelijkheid zou een aandachtspunt, een rode draad moeten zijn voor alle stedelijke 
beleidsdomeinen. Wij vinden dat elke stadsdienst toegankelijkheid in zijn werking moet 
opnemen. Daarom vragen we dat elke dienst van de stad een project in verband met 
toegankelijkheid zou opstarten in de volgende bestuursperiode. 

• Toegankelijkheidsambtenaar: aanspreekpunt + coördinatie van het beleid m.b.t. 
toegankelijkheid.  

• Aandacht voor diversiteitsbeleid in strategische cel opnemen 

Speerpunten: 

• Het thema toegankelijkheid in te schrijven in het bestuursakkoord·  
• Een beleidsplan toegankelijkheid voor volgende legislatuur op te maken 
• Integrale samenwerking over verschillende levensdomeinen heen: integreren van 

aandacht voor toegankelijkheid binnen de ‘hardere’ sectoren; wisselwerking tussen 
(mens en ruimte) stadsontwikkeling, gebouwen en openbaar domein. 

• Personeelsbeleid: aandacht voor diversiteit in personeelsbestand en vorming rond 
toegankelijkheid 

Wij vragen: 

• medewerkers van het stadsbestuur bij de startersopleiding een korte intro te geven 
op omgaan met personen met een handicap en toegankelijkheid en de aanwezige 
aanpassingen/hulpmiddelen die voorhanden zijn in de openbare gebouwen.  

• diversiteit in personeelsbeleid: werving van personen met een handicap (indien 
dezelfde capaciteiten) teneinde ook in het personeelsbeleid een afspiegeling te zien 
van de diversiteit binnen de bevolking. Wij menen dat het stedelijk beleid hierin een 
voorbeeldfunctie te vervullen heeft. Wij verwijzen hierbij naar de norm die de 
Vlaamse overheid stelt om 4 % mensen met een beperking tewerk te stellen binnen 
openbare besturen - momenteel is dit slechts 2 %, nochtans zijn er goede 
mogelijkheden met de VOP die nu ook mogelijk is binnen openbare besturen. 

• integrale toegankelijkheid naar openbare diensten: specifieke vorming aanbieden op 
basis van jobinhoud (bv. architecten, baliemedewerkers, vakmannen, …). 

• buurtwerking/wijkwerking inclusiever te maken  
• burgers versterken in de omgang met mensen met een beperking (een voorbeeld 

hierbij zijn het inleefparcours rond toegankelijkheid die doorgaan tijdens de 
Actiemaand oktober). 

Voor de SAPH vragen wij:  

• blijvende ondersteuning vanuit Team Welzijn. 
• het advies van de SAPH laten participeren binnen de verschillende beleidsdomeinen. 
• het verder ontwikkelen van een vaste procedure voor het opvragen van advies aan 

de SAPH t.a.v. alle onderwerpen betreffende mensen met een beperking over alle 
beleidsterreinen. 

• het ontwikkelen van een visie op stedelijke adviesraden en het scheppen van een 
kader voor adviesraden. 

• verdere en meer uitgebreide ondersteuning van de toegankelijkheidsambtenaar. Deze 
ambtenaar helpt alle doelen gesteld door het SAPH te realiseren en coördineert het 
toegankelijkheidsbeleid.  
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Financiering adviesorganen en subsidiebeleid: 

• Het toelagebeleid naar verenigingen voor personen met een handicap te continueren. 
• Het verder financieel ondersteunen van de SAPH cf. afsprakennota met stadsbestuur 

(uitvoering screenings, geven planadvies, opzetten projecten). 
• Het verder voorzien van projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk naar 

organisaties/verenigingen die vernieuwende, integrale projecten opzetten om de 
algemene toegankelijkheid van de stad te verbeteren. 

• De bestaande werkingsmiddelen voor personen met een handicap binnen de 
stadsorganisatie te behouden (Team Welzijn, Directie Facility – aanpassingen aan 
bestaande gebouwen). 
 

TOEGANKELIJKE INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR DOMEIN 

Openbare gebouwen: 

• Opstellen van meerjarenplan inzake de aanpassingen van bestaande openbare 
gebouwen  

• Volledige toegankelijkheid openbare gebouwen: toegankelijkheidstoets en inplannen 
in meerjarenplanning voor alle nieuwbouw- en renovatieprojecten 

• De goede samenwerking en coördinatie die er nu is verder zetten. Samenwerking en 
advisering vastleggen in de toekomstige beleidsplannen. 

 

Semipublieke gebouwen: stimuleren om te streven naar een maximale toegankelijkheid 

 

Specifiek voor horeca en winkels:  

• Het stimuleren van handelaars om inspanningen te leveren inzake toegankelijkheid 
door onder andere de bestaande toegankelijkheidspremie te promoten. Toegankelijke 
horeca en winkels zijn een noodzaak. 

• Sensibiliseren van handelszaken tot het toegankelijk maken van hun zaak/bedrijf bij 
het ondernemersloket, stadsplanning (bouwaanvragen).  

• In terrassenreglement een luik toegankelijkheid op te nemen 

Groen: 

Opname van intentie van toegankelijkheid in de breedste zin in het beleidsplan. 
Inschrijving van maximale toegankelijkheid (daar waar mogelijk) als voorwaarde voor 
nieuwe milieuprojecten. 

• Inclusieve groenzones. Ingang parken en natuurdomeinen toegankelijk maken. 

 

Openbaar domein, masterplannen en sites: 

• Visie ontwikkelen om sociale principes te integreren bij ontwikkelen site, masterplan. 
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COMMUNICATIE 

Het diversifiëren van de communicatiemiddelen opdat alle mensen toegang hebben 
om het aanbod van de stad te kennen. De diverse communicatiemiddelen 
optimaliseren in kader van toegankelijkheid voor iedereen van website, tot 
elektronische stemlokalen, internetkiosken …. Aandacht voor klare taal en 
gebruiksvriendelijkheid door heen alle communicatie: 

- Voor digitale communicatiemiddelen: gebruiksvriendelijkheid van de website 
is een constant aandachtspunt. Het verkennen en onderzoeken van mogelijkheden 
rond nieuwe technologische toepassingen is een constante.  

- Het verder gebruiken van de klassieke communicatiemiddelen met aandacht 
voor gebruiksvriendelijk formaat, contrast, lettergrootte, mat papier contrast, …  

- De stad communiceert duidelijke naar haar burgers over de toegankelijkheid 
van gebouwen en de aanpassingen die er al zijn op dit vlak (bv. ringleiding, sound-
shuttle). 

 
• Alle medewerkers te informeren dat er een aanspreekpunt rond toegankelijkheid is 

binnen de stadsorganisatie.  
• Stedelijke website: gebruiksvriendelijker maken, o.a. mogelijkheid gesproken site. Is 

dit wel een optie? In de meeste computers zit dit al standaard opgenomen. ….  
• Wij vragen een efficiënte opvolging van meldingen via het stedelijk Meldpunt en een 

duidelijke feedback aan de burger die de melding deed. 
• Meldpunt discriminatie beter bekend maken  
• Verdere samenwerking en advies rond de materie van personen met een handicap 

binnen de jumelagesteden, stedenband en andere contacten (bv. Euro Metropool). 
Ontwikkelen van samenwerkingsmodellen en contactmogelijkheden. Wat willen we 
hiermee bereiken?  

• Onderzoek naar toegankelijkheid van de stedelijke website met participatie van 
diverse doelgroepen?aandacht voor de toegankelijkheid van de website  

• Betere bekendmaking Sociaal Huis, één loket voor alle sociale vragen. 
• Het behouden van de manier waarop nieuwkomers in d stad onthaald en 

geïnformeerd worden.  

VRIJE TIJD, CULTUUR EN EVENEMENTEN 

• Vrije tijd: toegankelijk, betaalbaar, inclusief vrijetijdsbeleid, cultuur voor iedereen. 
ook aandacht voor jeugd en kinderen;  

• Inschrijven van aandacht voor integrale toegankelijkheid in het beleidsplan Cultuur 
(toegankelijkheid opvoeringen, tentoonstellingen, …). 

• Toegankelijkheid binnen evenementen en infrastructuur vastleggen in beleidsplan en 
ook advies via de SAPH hierin opnemen. 

• Continueren en inbedden van project ‘Toegankelijke evenementen’ opgestart tijdens 
de huidige legislatuur. 

• Voldoende toegankelijke toiletten in de stad. 
• Structureel vastleggen van maximale toegankelijkheid voor iedereen wat betreft 

programmatie, verder werken aan toegankelijkheid infrastructuur. 
• Streven naar inclusieve jeugdverenigingen, inclusieve speelpleinwerking, …  
• Hernieuwde aandacht voor toegankelijke speelpleinen 
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Sport 

• Gemengde inclusieve sporten in aanbod sportdienst en ondersteuning van clubs die 
inclusief werken – betaalbaar maken. 

• Project rond toegankelijke toegangssluizen sportterreinen verder opvolgen, om een 
optimale toegangsmogelijkheid tot de sportterreinen te garanderen. 

• Toegankelijkheid garanderen voor eigen georganiseerde sportmanifestaties. Daartoe 
toegankelijkheid op de vaste ‘aanstiplijst/draaiboek’ plaatsen voor dergelijke 
organisaties. 
 

MOBILITEIT 

• Afstemmen van de verschillende vervoersmogelijkheden: bus, trein, aangepast 
vervoer in de regio (buiten de grenzen van groot Kortrijk)  

• Trajecten screenen van bushalte, station naar openbare gebouwen, stedelijke 
dienstverlening, … – per buurt/ gebiedswerking (jaarlijks/planning opmaken). 

 
• Toegankelijk station: gesprekken met NMBS rond integrale toegankelijkheid van de 

stationsomgeving (trein-bus-omgeving) 
• Aanbod van aangepast vervoer is momenteel niet doorzichtig, duur en niet flexibel 

(bv. avondvervoer, weekendvervoer). Lans breken tegen verzuiling van het aanbod. 
Coördinatie aangepast vervoer vanuit een centraal punt. 

• Goed uitgeruste en veilige fiets- en voetpaden.  
• Aandacht hebben voor obstakels op stoepen (bv. Red de stoepcampagne) van 

tegeltuintjes, terrassen, vuilniszakken, verkeerd gestalde fietsen tot reclameborden. 

Aangepaste parkeerplaatsen (Parko): 

• Advies SAPH bindend maken rond inplanting bruikbare voorbehouden 
parkeerplaatsen. Herinrichten bestaande parkeerplaatsen (eventueel in rustige 
buurten). 

• Het opvragen van advies bij elke nieuw project of vernieuwingsopdracht inbouwen en 
vastleggen in beleidsplan. 

• Duidelijke communicatie (en niet enkel digitaal) rond parkeerbeleid (tarieven voor 
PmH, ondergronds, bovengronds). 

HUISVESTING  

Woonbeleid: Levenslang Wonen, diversiteit en dienstverlening. Betaalbare en voldoende 
aangepaste woningen. 

Wij vragen dat:  

• het woonloket zicht heeft op aangepaste woningen/woonvormen in groot Kortrijk. 
• Verdere aandacht voor het toewijzingsbeleid van sociale bouwmaatschappijen me 

aandacht voor personen met een handicap. 
• aanvullende stedelijke subsidies voor aanpassingen woningen en prefinanciering.  
• Het woonloket zicht heeft op de mogelijkheden tot subsidiering en advies rond 

aanpassingen aan woningen en actief doorverwijst ter zake. 
• De stad een bouwverordening uitvaardigt richting Levenslang Wonen. 
• Oprichting expertisecentrum ontwerpen voor iedereen. 
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TEWERKSTELLING 

• Initiatieven nemen en/of ondersteunen m.b.t. toegankelijkheid binnen ‘duurzaam 
ondernemen’. 

• Initiatieven ondernemen voor tewerkstelling van mensen met een handicap binnen 
stads- en OCMW-diensten en netwerkpartners.  

• Afstemming tussen stad en OCMW met VDAB en GTB voor wat betreft inventarisatie 
en bekendmaking van het jobaanbod bij personen met een handicap, hun 
koepelverenigingen en netwerk (bv. Fevlado, Blindenzorg Licht en Liefde, Stedelijke 
Adviesraad voor Personen met een Handicap, budgethoudersverenigingen,...) 

ZORG 

• Wij vragen om binnen het Lokaal Sociaal Beleid aandacht te hebben voor het luik 
zorg voor personen met een handicap.  

 

Wij appreciëren dat u bovenstaande aandachtspunten opneemt in uw beleidsnota en deze 
punten omzet in effectieve actiepunten binnen de bevoegde stadsdiensten. 

 

Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Kortrijk. 

                                                           

 


