PERSBERICHT:
Week van het Universal Design van 7 tot 14
oktober
Om het belang van Universal Design en ‘ontwerpen voor iedereen’ te onderstrepen organiseren
Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans en Inter de Week van het Universal Design.
Onder het motto ‘slim ontwerpen voor iedereen’ vinden er van 7 tot 14 oktober tal van boeiende
activiteiten plaats die toegankelijkheid en Universal Design in de kijker zetten.
Minister Homans: “Ontwerpen voor iedereen is belangrijker dan ooit. We denken nog al te vaak
dat een toegankelijk gebouw of vervoer alleen goed is voor personen met een beperking. Daarbij
vergeten we bijvoorbeeld dat ook mensen met een gebroken been, oudere mensen, jonge ouders
met een kinderwagen of reizigers met veel bagage baat hebben bij een toegankelijke omgeving.
Met de Week van het Universal Design wil ik zo veel mogelijk mensen overtuigen van het belang
van ‘ontwerpen voor iedereen.”
Het startschot van de Week van het Universal Design geven we op maandag 10 oktober in het
Vlaams Parlement met het congres ‘Naar een toegankelijke gemeente’. “Lokale besturen staan
zeer dicht bij de burger. Ze kunnen een belangrijke rol spelen om meer toegankelijkheid en
Universal Design te realiseren in de samenleving en in het dagelijks leven van mensen. Daarom
richten we ons naar steden en gemeenten om hen te ondersteunen bij het voeren van een
doelgericht, geïntegreerd en duurzaam toegankelijkheidsbeleid”, zegt Wendy Metten,
Waarnemend Algemeen Directeur van Inter.
PRAKTISCH:
Wanneer? Maandag 10 oktober van 9u15 tot 16u.
Waar? Vlaams Parlement – Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Meer info over de Week van het Universal Design en de activiteiten vind je terug op
www.universaldesign.vlaanderen
MEER INFORMATIE:
Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur Inter
0491 15 50 75 of 011 26 50 30
pers@inter.vlaanderen - www.inter.vlaanderen
OVER INTER:
Inter wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Mensen hebben een beperking als
de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de
omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen. Inter is de
verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen.
Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen
Maatschappelijke zetel: Belgiëplein 1 – 3510 Hasselt
T +32 11 26 50 30 – www.inter.vlaanderen – info@inter.vlaanderen
BTW BE 0550 914 072 – IBAN BE64 7360 0347 1452

Inter is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design en geeft bouwkundig
toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maakt evenementen toegankelijk, geeft
vormingen, adviseert overheden en doet onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in
Vlaanderen.
Meer daarover lees je op www.inter.vlaanderen.
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