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1. Onderzoek vergunningsaanvragen
 Uit de 159 gemeenten willekeurige selectie van 15 gemeenten
 selectiebestand van 5646 dossiers
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Buitengebied
Regionaalstedelijk
Regionaalstedelijk
Buitengebied
Kleinstedelijk

1. Onderzoek vergunningsaanvragen
 Steefproef van 150 vergunningsaanvragen onder toepassingsgebied TV
Selectiebestand bevat 73 000 vergunningsdossiers
periode 2010 – 2017
Aantal dossiers per provincie
13%

20%

26%
19%

22%
Limburg

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Antwerpen

Oost-Vlaanderen

1. Onderzoek vergunningsaanvragen
 Steekproef van 150 vergunningsaanvragen onder toepassingsgebied TV
Spreiding over volgende criteria i.k.v. representativiteit
16 dossiertypes (volgens voorkomen binnen totaliteit vergunningsaanvragen)
< 150 m²: handelszaak + horeca
150 m² ≤ x ≤ 400 m²: handelszaak + horeca + welzijn zonder kamers
> 400 m²: school + kantoor + cultuur + jeugdlokaal + sport + handelszaak
Toerisme: ≤ 10 accommodaties + > 10 accommodaties
Meergezinswoning: > 5 wooneenheden over meer dan 2 niveaus
Kamerwoning; > 19 wooneenheden over meer dan 2 niveaus
Gezondheids- of welzijnsinstelling: > 19 kamers over meer dan 2 niveaus
Structurele convenant met Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

1. Onderzoek vergunningsaanvragen
 Aanpak:
Selectie 15 gemeenten
Kennisgevingsbrief vanuit de kabinetten Homans en Schauvliege naar de 15
gemeenten
Inter nam contact op en maakte afspraken voor de consultatie.
Inter ging in de 15 gemeenten 1 of meerdere dagen ter plaatse.
Alle resultaten van de dossierconsultatie zijn ingegeven in SurveyMonkey

Onderzoek
vergunningsaanvragen
Resultaten globaal

2. Resultaten – nieuwbouw/verbouwing/uitbreiding
De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is een:

 147 dossiers van de 165 vallen
onder het toepassingsgebied van de
verordening

60,00%
53,06%
50,00%

38,10%

40,00%

30,00%

Responses
19,05%

20,00%

10,00%

0,00%
Nieuwbouw

Verbouwing

Uitbreiding (gedeelte nieuwbouw)

2. Resultaten – functie(s) gebouw
Welke functie(s) heeft het gebouw:

Andere publiek toegankelijke functies:

83,78%

90,00%

25,00%

80,00%
20,00%

70,00%
60,00%

15,00%

50,00%

12,95%

14,39%

10,00%

30,00%

7,91%
5,04%

20,00%
0,00%

13,67%

10,07% 10,79%

40,00%

10,00%

19,42%

6,08%

5,00%

9,46%
1,35%

4,05%

0,00%

1,35%
Responses

0,00%

5,76%

2. Resultaten – convenant Inter
Was er een convenant met Inter op de datum van de
vergunningsaanvraag:
60,00%
51,02%
50,00%
40,00%
30,61%
30,00%

Responses
18,37%

20,00%
10,00%
0,00%
Ja

Neen

Vlaams-brabant

2. Resultaten – advies
Werd er een toegankelijkheidsadvies
toegevoegd?
70,00%

66,67%

Reden:
1. vrijwillige adviesaanvraag
2. Convenant met Inter

60,00%

33%

50,00%
40,00%
30,00%

Responses

20,41%
20,00%
12,93%
10,00%
0,00%
Ja, een voorafgaandelijk
Ja, een advies werd
advies door de
gevraagd door de
bouwheer/ontwerper. omgevingsambtenaar na
het indienen van de
vergunningsaanvraag.

Neen

Het advies van Inter werd voor bijna
80% v/d dossiers gevolgd door de
vergunningverlener.

2. Resultaten – eindbeoordeling vergunningsaanvraag
De eindbeoordeling van toegankelijkheid door de
vergunningsverlener is:

Gunstig onder voorwaarden:

70,00%
61,90%
60,00%

50,00%

40,00%

 Voorwaarden niet altijd gekoppeld aan
toegankelijkheid, kan ook brandtechnisch zijn
(19 x)
 Advies Inter op te volgen (25 x)

38,10%

 “er moet voldaan worden aan de bepalingen
zoals vermeld in de verordening” (13 x)

30,00%

 Specifieke verwijzing naar artikels v/d
verordening (19 x)

20,00%

10,00%

0,00%
Gunstig

Gunstig onder voorwaarden, omschrijf welke:

In 92 % van de dossiers worden er geen
bijkomende toegankelijkheidseisen gesteld

2. Resultaten – eindbeoordeling vergunningsaanvraag

2. Resultaten – verplicht advies Inter
Verplicht advies indien:
1. Publiek toeg. opp. ≥ 7.500 m²


Op 147 dossiers slechts 5 x van toepassing
 2 x advies door de OA gevraagd
 1 x voorafgaandelijk advies gevraagd
 2 x GEEN advies van Inter toegevoegd

Verplicht advies bij 14 dossiers van
toepassing (10 %)


bij 8 dossiers (57 %) GEEN advies
van Inter toegevoegd.

2. Gebruik/uitbating door overheid EN afwijken op normen


op 147 dossiers slechts 9 x van toepassing
 1 x voorafgaandelijk advies
 2 x advies door OA gevraagd
 6 x GEEN advies van Inter toegevoegd

2. Resultaten – dossiersamenstelling
Werd de toegankelijkheidsmotivering toegevoegd?
40,00%
37,41%
34,69%

35,00%

30,00%

27,89%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
Ja, via een nota toegankelijkheid

Ja, via de checklist

Neen

28% v/d dossiers zijn onvolledig!
72% v/d dossiers is voorzien van
een nota/checklist

2. Resultaten – dossiersamenstelling
Wat is de inhoud van de toegankelijkheidsmotivering
45,00%

42,18%

72% heeft een nota/checklist

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
19,05%

20,00%
15,00%

10,20%
10,00%
5,00%

- daarvan 19% niet correct
- 42 % geeft enkel aan dat het
voldoet aan de verordening
- 10% gaat verder dan de
verordening

0,00%
De nota/checklist gaat verder dan de De nota/checklist is inhoudelijk niet
Er wordt enkel vermeld dat het
verordening.
correct.
project voldoet aan de verordening.

Nota/checklist is slechts een
administratieve formaliteit!

2. Resultaten – dossiersamenstelling
Van de 147 dossiers
 9 dossiers correct gunstig
Overige 138 dossiers:
8 dossiers die niet voldoen en waar er afwijkingen die wel aangevraagd worden:


2x plaatselijke omstandigheden die een andere bouwwijze vereisen (Afwijking voor afrijdbeveiliging omwille van meevolgen
glooien van landschap, 1 afwijking gaat over een bestaand deel dat niet voldoet waardoor een afwijking niet nodig was)
 1x specifieke eisen van technische aard die een andere bouwwijze vereisen. (afwijking gevraagd op basis van erfgoed en
eisen stad) : niet correct – sommige zaken zouden zonder afbreuk aan de erfgoedwaarde wel kunnen voldoen.
 5 andere:

1x omwille van context historische waarde en verbouwing

1x geen lift wegens financieel te zware kost en teveel plaats.

1x geen aangepast toilet op verdieping (school)

1x Men vraagt een afwijking op het plaatsen van een lift bij de tribune met alternatief voor bereikbare toegankelijke
plaatsen.

1x afwijking hellingspercentages zwembad

Overige 130 dossiers niet ok én geen afwijkingen aangevraagd (op toepassingsgebied en/of normen).

2. Resultaten – effectiviteit verordening
Van De 9 dossiers die voldoen aan de verordening is er een medische praktijk met een publiek toegankelijke
oppervlakte <150m². In de vergunning staat dat het ontwerp conform de verordening is = klopt maar het
gebouw is niet toegankelijk (Volgende zaken zijn niet in orde - gang slecht 120 cm breed - Deuren slecht
100 cm ruwbouwmaat - Aangepast toilet is te klein - Géén draairuimte van Ø 150 cm in de wachtruimte Géén verlaagde balie! De 3 praktijkruimtes zijn niet toegankelijk). In dit geval leidt de verordening niet tot
een toegankelijk gebruik van het gebouw.
Overige zaken die we kunnen afleiden uit de dossiers:
- Door het soms beperkte toepassingebied van de verordening moeten bestaande delen niet aangepast
worden waardoor er geen effectieve toegankelijkheid gerealiseerd wordt.

2. Resultaten – erfgoed
Is er een advies door de gewestelijke
erfgoedambtenaar van het agentschap ROVlaanderen van het Vlaams Ministerie van
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed?
80,00%

73,47%

70,00%
60,00%
50,00%

39 dossiers

40,00%
30,00%

26,53%

20,00%
10,00%
0,00%
Ja

Neen

3. Resultaten – over alle dossiers
Aantal
dossier
verorden
ing NIET
van
toepassi
ng

Aantal
dossier
verordening
van
toepassing

Dossiers gunstig

Aantal totaal

165 dossiers nagekeken die
‘gunstig’ of ‘gunstig onder
voorwaarden’ zijn

18

*Er kan een dubbel of meervoudig toepassinggebied zijn.

147

56

Dossiers gunstig onder
voorwaarden

correct gunstig
beoordeeld

9

Aantal totaal

91

Aantal dossiers
correct
beoordeeld door
omgevingsambten
aar

correct ‘gunstig
onder
voorwaarden’
beoordeeld

35

44/147

3. Resultaten – per type gebouw
 Van de 165 dossiers die we bekeken, vielen er 147 onder het
toepassingsgebied van de verordening
 Slechts 9 dossiers van de 147 zijn correct gunstig beoordeeld.
 Slechts 44 dossiers van de 147 zijn correct beoordeeld door de
omgevingsambtenaar

3. Resultaten – per type gebouw
Aantal dossier
verordening
van toepassing

Dossiers gunstig

Aantal totaal

Art. 4

Toerisme

Art. 5

Andere
publieke
functie

Dossiers gunstig onder
voorwaarden

correct gunstig
beoordeeld

Aantal totaal

Aantal dossiers
correct
beoordeeld door
omgevingsambten
aar

correct
beoordeeld

9
(enkel projecten
>10 acc.)

3

0

6

0

0/9

Meergezinswoningen

14

7

1

7

3

4/14

kamerwoningen, studentenhuizen /
gemeenschapshuizen

2

0

0

2

0

0/2

gezondheidsinstellingen,
welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs &
VAPH, strafinrichtingen

8

5

1

3

1

2/8

< 150m²

22

8

2

14

8

10/22

150m² t/m 400m²

30

11

2

19

7

9/30

> 400m²

72

27

4

45

17

21/72

Functie

Handel

Toepassingsgebied

Aantal verordening van toepassing

Aantal dossiers

Aantal correct gunstig

Totaal aantal

Totaal correct gunstig

< 150m²

8

3

/

11

3

150m² t/m 400m²

10

3

1

> 400m²

9

5

2

< 150m²

5

3

1

150m² t/m 400m²

7

3

1

9

3

> 400m²

7

3

1

< 150m²

/

/

/

150m² t/m 400m²

/

/

/

7

1

> 400m²

18

7

1

< 150m²

3

/

/

150m² t/m 400m²

3

1

/

6

0

> 400m²

14

5

/

< 150m²

/

/

/

150m² t/m 400m²

1

1

/

3

0

> 400m²

13

2

/

< 150m²

/

/

/

150m² t/m 400m²

6

2

/

2

0

> 400m²

5

/

/

< 150m²

/

/

/

150m² t/m 400m²

2

1

1

3

1

> 400m²

6

2

/

< 150m²

/

/

/

150m² t/m 400m²

/

/

/

> 400m²

7

3

/

27

3. Resultaten – per type gebouw

Reca

School

Kantoor

Sport

Jeugd

Cultuur

Welzijn/gezondheid zonder kamers

19

18

20

14

11

8

7

3

0

Onderzoek
vergunningsaanvragen
Resultaten per
toepassingsgebied*
*Er kan een dubbel of meervoudig toepassingsgebied zijn.
Dus de som van de aantallen kunnen verschillen van de totaalsom.

3. Resultaten – Toerisme
≤ 10 accommodaties en verbruiksruimte > 150 m²:
> 10 accommodaties:

0 dossiers
9 dossiers

Geen enkel dossier voldoet
aan de verordening!

3. Resultaten – Toerisme
Knelpunten
Voorkomende knelpunten:
 Deuren in de circulatie & deuren
aangepaste badkamer:
- te smal
- onvoldoende bedieningsruimte
 Deuren ALLE kamers:
- geen ruimte naast de kruk
 Badkamer:
- foutieve inrichting
 Sanitair: niet in alle sanitairen
een aangepast toilet

3. Resultaten – Toerisme
 Toegankelijkheidsmotivering:
- via een zelfgeschreven nota:
- via een checklist:
- geen toegevoegd:

1 dossier  deze is inhoudelijk niet correct
6 dossiers  er wordt enkel vermeld dat het project voldoet aan de
verordening
2 dossiers

 1x afwijking aangevraagd op normen omwille van erfgoed; deels gegrond/deels niet.
 1x afwijking zonder motivatie/aanvraag  gevolgd door ambtenaar

3. Resultaten – Toerisme
 Eindbeoordeling door vergunningsverlener:
 3 x gunstig





0 x correct
3x niet correct

6x gunstig onder voorwaarden:




1x niet correct wegens verkeerd toepassingsgebied
4x niet correct door niet correct toepassen normen
1x geen terechte afwijkingen

3. Resultaten – Wonen - meergezinswoningen
• > 5 wooneenheden en > 2 niveaus met
toegangsdeuren tot wooneenheden:

14 dossiers

(13 dossiers nieuwbouw)

Toepassingsgebied verordening:

Alle gemeenschappelijke publiek
toegankelijke delen moeten voldoen
EN
de publieke zijde v/d toegangsdeuren tot
elke wooneenheid

Slechts 1 dossier voldoet
aan de verordening!

3. Resultaten – Wonen - meergezinswoningen
Knelpunten
Voorkomende knelpunten:
 Toegangsdeur (en sasdeur):
- drempel
- onvoldoende breedte
- onvoldoende manoeuvreerruimte
 Deuren naar wooneenheden:
- onvoldoende ruimte naast de kruk

3. Resultaten – Wonen - meergezinswoningen
• opdrachtgever: bouwpromotor in 9 v/d 14 dossiers
• Toegankelijkheidsmotivering/nota
• 8x checklist
• 5x nota
• 1x niet toegevoegd
MAAR
• 3 x inhoudelijk niet correct.
• 9 x er wordt enkel vermeld dat het project voldoet aan de verordening
• Advies Inter
- In 2 dossiers werd een advies gevraagd door de omgevingsambtenaar
- in 3 dossiers een voorafgaandelijk (vrijblijvend) advies door bouwheer/ontwerper

3. Resultaten – Wonen - meergezinswoningen
 Eindbeoordeling door vergunningverlener


7 x gunstig





1 x correct
6 x niet correct (er zijn nog structurele knelpunten aanwezig)

7 x gunstig onder voorwaarden: (bijv. voorwaarde = advies Inter opvolgen)




3x correct door verwijzing naar GSV of advies
3x niet correct wegens geen verwijzing of foute verwijzing
1x geen terechte afwijkingen

3. Resultaten – Wonen – kamerwoningen, studentenhuizen/gemeenschapshuizen
• > 19 kamers en > 2 niveaus met toegangsdeuren
tot kamers

2 dossiers

Toepassingsgebied verordening:
Alle gemeenschappelijke publiek
toegankelijke delen moeten voldoen
EN
de publieke zijde v/d toegangsdeuren tot
de kamers

Geen dossier voldoet aan
de verordening!

3. Resultaten – Wonen – kamerwoningen, studentenhuizen/gemeenschapshuizen
Voorkomende knelpunten:
 In beide dossiers: deuren in de circulatie
niet conform
- te smal, onvoldoende bedieningsruimte

3. Resultaten – Wonen – kamerwoningen, studentenhuizen/gemeenschapshuizen
 Toegankelijkheidsmotivering/nota
- 1 x niet toegevoegd
- 1 x toegevoegd, gaat verder dan de wet
• Advies Inter
- In 0 dossiers werd een advies gevraagd door de omgevingsambtenaar of de
bouwheer/ontwerper

3. Resultaten – Wonen – kamerwoningen, studentenhuizen/gemeenschapshuizen
 Beoordeling door vergunningverlener
 0 x gunstig
 2 x gunstig onder voorwaarden


2x niet correct wegens geen verwijzing naar voorwaarden

3. Resultaten – Wonen – gezondheidsinstellingen, welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs & VAPH, strafinrichtingen
• > 19 wooneenheden en > 2 niveaus met
toegangsdeuren tot kamers:

8 dossiers

6 dossiers welzijn- of gezondheidsinstelling
2 dossiers strafinrichting*
0 internaten*

1 dossier voldoet aan de verordening!
Opmerking: 2 scoren vrij goed, beiden voldoen niet
m.b.t. traphal

2 internaten (dossiers vallen niet onder toepassingsgebied voor het deel internaat)*
3 strafinrichtingen (1 dossier valt niet onder het toepassingsgebied voor de strafinrichting)*

3. Resultaten – Wonen – gezonheidsinstellingen, welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs & VAPH, strafinrichtingen
Voorkomende knelpunten:
 deuren in de circulatie niet conform
- te smal, onvoldoende bedieningsruimte

 Aangepast toilet
- verkeerde afmetingen (zowel ruwbouw
als inrichting)

3. Resultaten – Wonen – gezondheidsinstellingen, welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs & VAPH, strafinrichtingen
• Toegankelijkheidsmotivering:
- in 3 v/d 8 dossiers geen toegankelijkheidsmotivering/nota toegevoegd
- 2 x inhoudelijk verder dan wettelijk bepaald.
- 3 x foutief ingevulde toegankelijkheidsmotivering (verkeerd toepassingsgebied)

• Advies Inter:
- voor 4 dossiers geen advies
- in 3 v/d 8 dossiers gevraagd door omgevingsambtenaar
- 1 x voorafgaandelijk door bouwheer/ontwerper

3. Resultaten – Wonen – gezondheidsinstellingen, welzijnsinstellingen,
internaten verbonden aan onderwijs & VAPH, strafinrichtingen
 Beoordeling door vergunningverlener:


5 x gunstig






1 x correct
2 x niet correct (fout toepassingsgebied)
2 x niet correct (foute normen)

3 x gunstig onder voorwaarden




1x correcte (verwijzing naar GSV)
1x niet correct wegens geen correct toepassingsgebied
1x niet correct wegens foute of onvolledigheid normen

3. Resultaten – Andere publieke functie
• Verordening van toepassing: 124 dossiers (20 in combi met andere functie)
Grootste aandeel
Welke functie(s) heeft het gebouw:
83,78%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

6,08%

9,46%
1,35%

4,05%

0,00%

1,35%
Responses

3. Resultaten – Andere publieke functie
Hoe groot is de voor publiek toegankelijke
oppervlakte van de constructie of delen
ervan na de handelingen?

Welke functie(s) heeft het gebouw:
83,78%

90,00%
80,00%

70,00%

70,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

72 dossiers

50,00%

30,00%
10,00%

57,60%

60,00%

50,00%

6,08%

40,00%

9,46%
1,35%

4,05%

0,00%

1,35%
Responses

30,00%
20,00%

22 dossiers 30 dossiers

Responses

24,00%
18,40%

10,00%
0,00%
< 150m²

150m² ≤ x ≤ 400 m²

> 400 m²

124 dossiers met een andere publiek
toegankelijke functie

3. Resultaten – Andere publieke functie < 150m²
• Publieke oppervlakte < 150m²:

Toepassingsgebied verordening:
toegangspad en inkom moeten voldoen

22 dossiers

2 dossiers voldoen aan de verordening!

3. Resultaten – Andere publieke functie < 150m²
22 dossiers
Voldoen aan de verordening:

Aantal dossiers:









Handel: 8
Horeca: 5
School: 0
Kantoor: 3
Sport: 0
Jeugd: 0
Cultuur: 0
Andere: 6




3 gunstig beoordeeld  0 correct
3 gunstig beoordeeld  1 correct



0 gunstig beoordeeld



2 gunstig beoordeeld  1 correct

3. Resultaten – Andere publieke functie < 150m²
Knelpunten:
 Toegangsdeur:
- drempel (aanwezig of niet correct overbrugd)
- te smalle deur
- onvoldoende bedieningsruimte

3. Resultaten – Andere publieke functie < 150m²
 Toegankelijkheidsmotivering/nota
 4x nota
 7x checklist
 11x niet aanwezig
Inhoud
 2 x gaat men verder dan de verordening.
 2 x inhoudelijk niet correct.
 6 x wordt er enkel vermeld dat het project voldoet aan de verordening.
 Advies Inter
- In 5 dossiers werd advies gevraagd door de omgevingsambtenaar

3. Resultaten – Andere publieke functie < 150m²
 Beoordeling door vergunningverlener:


8 x gunstig






2 x correct
1 x niet correct (fout toepassingsgebied)
5 x niet correct (foute normen)

14 x gunstig onder voorwaarden





8x correcte
2 x niet correct wegens geen voorwaarden
1 x niet correct (fout toepassingsgebied)
3 x niet correct (foute normen)

3. Resultaten – Andere publieke functie van 150m²
t/m 400m²
• Publieke oppervlakte van 150m² t/m 400m²:

Toepassingsgebied verordening:
Gelijkvloers EN functies op verdieping
met andere functie dan GLVL

30 dossiers

2 dossiers voldoet aan de verordening!

3. Resultaten – Andere publieke functie van 150m²
t/m 400m²
30 dossiers (5 met meerdere functies)
Aantal dossiers:










Voldoen aan de verordening:

Handel: 10 (4dubbels) 
Horeca: 7

School: 0
Welzijn zonder kamers: 0
Kantoor: 3 ( 1 dubbel)
Sport: 1

Jeugd: 6

Cultuur: 2

Andere: 6

3 gunstig beoordeeld  1 correct
3 gunstig beoordeeld  1 correct


1 gunstig beoordeeld  0 correct
1 gunstig beoordeeld  0 correct
2 gunstig beoordeeld  0 correct
1 gunstig beoordeeld  1 correct

3. Resultaten – Andere publieke functie van 150m²
t/m 400m²
Knelpunten:

 Toegangsdeur & deuren in circulatie:
- drempel (aanwezig of niet correct overbrugd)
- te smalle deur
- onvoldoende bedieningsruimte
 Aangepast toilet
- te klein
 - foutieve inrichting

Losse inrichting staat vaak niet
op bouwaanvraagplannen

3. Resultaten – Andere publieke functie van 150m²
t/m 400m²
Toegankelijkheidsmotivering/nota
- 8x nota
- 12x checklist
- 10 x niet aanwezig.
Inhoud:
- 5 x inhoudelijk niet correct.
- 14 x wordt er enkel vermeld dat het project voldoet aan de verordening.
- 1x verder dan de verordening
Advies Inter
 3x voorafgaandelijk advies
 4x door de omgevingsambtenaar
 In 23 dossiers werd geen advies gevraagd door bouwheer/ontwerper of
omgevingsambtenaar

3. Resultaten – Andere publieke functie van 150m²
t/m 400m²
Beoordeling door vergunningverlener:
 11 x gunstig






2 x correct
1 x niet correct (fout toepassingsgebied)
8 x niet correct (foute normen)

19 x gunstig onder voorwaarden






7x correcte
2x niet correct (fout toepassingsgebied)
wegens geen voorwaarden
8x niet correct (foute normen)
2x wegens geen voorwaarden

3. Resultaten – Andere publieke functie > 400m²
Hoe groot is de voor publiek
toegankelijke oppervlakte van de
constructie of delen ervan na de
handelingen?
70,00%

72 dossiers

57,60%

60,00%
50,00%
40,00%

30,00%
20,00%

Responses

24,00%
18,40%

10,00%
0,00%
< 150m²

150m² ≤ x ≤ 400 m²

> 400 m²

Toepassingsgebied verordening:
ALLE publieke functies moeten voldoen

3. Resultaten – Andere publieke functie (> 400m²)
72 dossiers
Voldoen aan de verordening:

Aantal dossiers:









Handel: 9
Horeca: 7
School: 18
Kantoor: 14
Sport: 13
Jeugd: 5
Cultuur: 6
Welzijn/gezondheid
zonder kamers: 7










5 gunstig beoordeeld  2 correct
3 gunstig beoordeeld  1 correct
7 gunstig beoordeeld  1 correct
5 gunstig beoordeeld  0 correct
2 gunstig beoordeeld  0 correct
0 gunstig beoordeeld  0 correct
2 gunstig beoordeeld  0 correct
3 gunstig beoordeeld  0 correct

3. Resultaten – Andere publieke functie
 Handel:
- toegangen voldoen allemaal
- geen aangepast sanitair
- deuren in de circulatieroute voldoen
niet

 Horeca:
- deuren in de circulatie
- trap voldoet niet
- aangepast sanitair voldoet niet

 School:
- toegang (7) & deuren in de circulatie (9)
- trap (9)
- geen combi lift/trap (2)
- aantal aangepaste toiletten & afmetingen
inrichting (5)
- afmetingen lift & helling (4)
 Kantoor:
- toegang voldoet allemaal
- deuren in de circulatie (10)
- trap (6)
- aantal aangepaste toiletten & afmetingen
inrichting (9)

3. Resultaten – Andere publieke functie
 Sport
- onvoldoende aangepaste parkeerplaatsen (4)
- deuren in de circulatieroute (9)
- trap (4)
- aantal aangepast sanitair (4) & afmetingen/inrichting (5)

 Jeugd
- scoren goed op aantal aangepaste toiletten en afmetingen/inrichting
- scoren slecht op:
- toegang (4) en deuren in circulatie
- trap (4)

3. Resultaten – Andere publieke functie
 Cultuur – scoren globaal slecht op de meeste artikels uit de verordening
- aangepaste parkeerplaatsen (2) en 4 x NVT
- toegang (3)
- looproutes binnen (4) deuren in de circulatieroute (5)
- balie (4)
- aantal aangepaste wel ok voor alle dossiers maar afmetingen/inrichting aangepast
toilet niet (5)
 Welzijn:
- toegang (3)
- deuren in de circulatieroute (5)
- balie (4)
- aantal aangepaste (4) & afmetingen/inrichting (6)
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