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Traject van Veemarkt naar 

onthaalbureau is volledig toegankelijk



Onthaalbureau

Ingang :

- Rolstoelgebruikers 
kunnen niet zelfstandig 
naar binnen.

- Bel hangt te hoog voor 
rolstoelgebruikers

- Oogcontact met 
onthaalmedewerker is 
niet mogelijk door 
belettering op de deur



Onthaal 

- Knelpunten 

• Geen verlaagd stuk in de balie 
voor rolstoelgebruikers

• Heel veel stoelen in de 
wachtruimte zodat het niet 
evident is om met enkele 
rolstoelen te passeren of 
plaats te nemen. 

• Akoestiek is niet aangenaam  

- Rolstoelgebruiker kan niet 
zelfstandig binnen. Moet 
bellen, maar de bel hangt te 
hoog en op verkeerde plaats

Pluspunten 

• Tafels zijn onderrijdbaar

• Er is een spreek lokaal 

beschikbaar op 

benedenverdieping voor 

personen die niet naar de 

bovenverdieping kunnen

• Leslokalen op gelijkvloers

• Toegankelijk toilet aanwezig



Leslokalen 

Hier krijgt de groep uitleg over 
het onthaal bureau. 

• Stoelen met 

leuning= positief

• Tafels zijn 

onderrijdbaar

• De verlichting kan 

beter. 



Toilet 
• Deur naar toilet is moeilijk 

• Smalle gang en beperkte 
draairuimte hier

• Toilet zelf: 

• inplanting van het toegankelijk 
toilet op einde van de rij. 
Voorbehouden toilet plaats je 
best als eerste toilet. 

• Onvoldoende groot

• Onvoldoende draaicirkel

• Geen steunbeugels voorzien

• Toilet onvoldoende hoog

• Springt niet voldoende uit naar 
voren toe

• Geen onderrijdbare wasbak 
voorzien

• Geen contrast voorzien tussen 
muur en toilet



Traject Wijngaardstraat naar 

Zwevegemsestraat



Aan Kreatos is de meest aangewezen 

oversteekplaats; maar opgelet: niet 

drempelloos. 



Dit punt is moeilijk over te steken met 

mindermobiele mensen



Deze oversteekplaats is zeker geen optie voor rolstoelgebruikers of 

rollatorgebruikers



Winkels 

• Hier gaat men niet binnen 

met de hele groep

• De bakkerij is niet 

rolstoeltoegankelijk

• Voor persoon met visuele 

beperking kan het heel 

interessant zijn om in de 

bakkerij te gaan 



Rahman

Rolstoeltoegankelijke ingang

Gangen zijn heel smal en heel weinig 

draairuimte

= geen aanrader om hier met rolstoelen 

naar binnen te gaan.

Alternatief: nieuwe Rahman in 
Oudenaardsesteenweg; nog niet optimaal 
maar wel beter. 



Best al aan spitter oversteken 
(in omgekeerde richting dan op deze foto)



Ofwel na stilstand bij busvervoerdienst (firma die pakjes vervoert) doorlopen en via dit 

kruispunt naar de overkant gaan



Opgepast met rolstoelgebruikers die 

geduwd worden



Rahman Oudenaardsesteenweg



Hoek Pluimstraat- Slachthuisstraat is 

moeilijk, maar lukt



Slachthuisstraat
Ajko vzw is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers



Warme bakker
Niet toegankelijk



Vzw Leiaarde

Gebouw is toegankelijk



En nu?

• Opnemen in nieuwe brochure: toegankelijk 

mits assistentie



De Stroom tippen om de wandeling als activiteit eens op te nemen?

Feedback rond begrijpbaarheid

Onthaalbureau zelf: SAPH contacteert Leen Steelandt rond ontoegankelijkheid 

Voorstel Yvan: inleefwandeling met de gidsen doen (rolstoelen) zodat zij meer op 

de hoogte zijn van bestaande knelpunten en hier tijdens hun gidsbeurten 

rekening mee kunnen houden

Vorming rond omgaan met personen met een handicap: regelmatig is er een 

aanbod vanuit Westkans vzw en toerisme Vlaanderen waar de gidsen op kunnen 

aansluiten. 


