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Toegankelijk Vlaanderen 
‘Naar een toegankelijke gemeente’  

Weten of je ergens kan geraken, of je in een gebouw 

binnen kan en of je de functie die je wil gebruiken ook 

echt kan gebruiken… Het lijkt vanzelfsprekend, maar voor 

heel wat personen met een beperking vraagt het 

voorbereiding.  

 

- Heb je een (tijdelijke) 

beperking?  

- Ben je al wat ouder en slecht 

te been?  

- Heb je kleine kinderen?  

- … 

 

Toegankelijkheid is belangrijk voor 

iedereen en neemt een belangrijke 

plaats in onze samenleving in.  

Op een drempelloze manier van het 

leven genieten is niet altijd 

vanzelfsprekend.  
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Hoe toegankelijk is je stad of gemeente? 

Om een antwoord op die vraag te bieden is er de databank 

Toegankelijk Vlaanderen, afgekort Toevla. Het is een initiatief van 

Inter en het Vlaamse Gelijkekansenbeleid waarmee je de 

toegankelijkheid van je stad of gemeente in kaart kan brengen.   

Op de website www.toevla.be vind je gedetailleerde en 

betrouwbare informatie over de toegankelijkheid van publieke 

gebouwen en omgeving zoals hotels, gemeentehuizen, 

cultuurcentra, restaurants en parkeervoorzieningen in 

Vlaanderen. 

Zo kom je vóór je bezoek te weten of 

- je kortbij kan parkeren 

- je drempelloos binnen kan  

- er een ringleiding aanwezig is 

- je naar het toilet kan  

- … 

Om een zicht te krijgen op de 

toegankelijkheid in je gemeente is eerst een 

zicht op de bestaande toestand of  

nulmeting van de gebouwen en de omgeving nodig. Daarna 

kunnen we samen aan de slag voor een beter toegankelijke 

leefomgeving.  

Binnen Toegankelijk Vlaanderen zijn er heel wat mogelijkheden. 

Zo kunnen we een toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren voor 

grote gebouwen zoals gemeentehuizen, hotels en cultuurcentra. 

Ook middelgrote en kleine gebouwen zoals bakkers, restaurants 

en winkels kunnen we eenvoudig toevoegen via de Toevla-tool.  

 

http://www.toevla.be/
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Informatie verzamelen 

via de Toevla-tool  

Elke gemeente kan na een opleiding door Inter gebruik 

maken van de Toevla-tool. Leden van de adviesraad 

voor personen met een beperking of andere 

vrijwilligers gaan op pad en brengen de bestaande 

infrastructuur in kaart. Dat doen ze aan de hand van 

specifieke vragen per gebouwtype. 

Iedereen kan de verzamelde informatie raadplegen via 

de website. We gebruiken de informatie ook om de 

eigenaar of gebouwbeheerder aan te moedigen om 

eventuele verbeteringen aan te brengen.  

Dankzij de beleidsinfo die we genereren kunnen lokale 

besturen gericht inzetten op de verbetering van de 

toegankelijkheid in hun stad of gemeente. Dit kan via 

een stappenplan of actieplan op basis van prioriteiten 

en financiële middelen. 

Als gemeente kan je de informatie ook gebruiken voor: 

- de aanvulling van stadsplannen met informatie 

over toegankelijkheid 

- een overzicht van toegankelijk sanitair 

- een overzicht met de ligging van bruikbare  

aangepaste parkeerplaatsen 
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Aan de slag met Toegankelijk Vlaanderen 

in je stad of gemeente 

Maak je deel uit van een gemeentebestuur of een adviesraad 

voor personen met een beperking? Ben je lid van de 

seniorenraad of van de toegankelijkheidscel in je gemeente? Wil 

je binnen je gemeente helpen om informatie te verzamelen? 

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Werken jullie al aan toegankelijkheid en hebben jullie zelf al tools 

ontwikkeld? We bekijken samen met jullie de situatie en de 

mogelijkheden om toegankelijkheid naar een nog hoger niveau 

te tillen.  

Word één van de gemeenten die met onze Toevla-tool aan de 

slag gaat! Schrijf je in voor een verkennend gesprek via 

info@inter.vlaanderen.  

Inter, Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen 

Vestiging Hasselt (Hoofdzetel)  Vestiging Brugge 

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt  Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge 

T: 011 26 50 30   T: 050 40 73 73  

Vestiging Sint-Niklaas   Vestiging Roeselare 

Parklaan 115b, 9100 Sint-Niklaas           Ardooisesteenweg 73, 8800 Roeselare 

T: 03 766 49 68   T: 051 24 22 06 

 

Bekijk zeker eens onze nieuwe website 

www.inter.vlaanderen!   
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