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 Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand  

Coördinatie Brussel 

Havenlaan 88 bus 70, 1000 BRUSSEL 

T 02 553 56 28 − brussel@vlaanderen.be 

 Waarvoor dient dit formulier? 

Een minimumvoorwaarde om tot volwaardige participatie voor iedereen te komen, is de bereikbaarheid, 

toegankelijkheid en bruikbaarheid van alle publieke voorzieningen voor leven, wonen en werken. Iedereen krijgt wel 

eens te maken met situaties van beperkte mobiliteit, van ouders op stap met de kinderwagen tot ouderen die op steeds 

meer drempels in hun onmiddellijke leefomgeving botsen. Maar voor personen met een handicap is integrale 

toegankelijkheid essentieel. 

De Vlaamse overheid vervult een voorbeeldfunctie en gaat het engagement aan om in al haar beleidsdomeinen een 

beleid van integrale toegankelijkheid te realiseren (operationele doelstelling 8 van het Vlaams Horizontaal 

Gelijkekansenbeleidsplan 2015-2019, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 juli 2015). Daarbij wordt ook 

ingezet op de toegankelijkheid van publieksgerichte evenementen en worden in de desbetreffende subsidiestromen van 

de Vlaamse overheid – zoals de subsidielijn Projecten voor Brussel – toegankelijkheidscriteria ingeschreven. 

Waar vindt u meer informatie over toegankelijkheid? 

Als u vragen hebt over de toegankelijkheid van uw project of de correcte toepassing van de toegankelijkheidscriteria, of 

als u meer informatie wilt, kunt u surfen naar intro-tools, een leidraad voor toegankelijke evenementen van het 

Toegankelijk Vlaanderen. Toegankelijk Vlaanderen is een Vlaams extern verzelfstandigd agentschap (EVA) dat het 

toegankelijkheidsbeleid van de Vlaamse overheid inspireert en ondersteunt. Het is een kenniscentrum met een breed 

aanbod aan dienstverlening: van de uitvoering van toegankelijkheidsscreenings, over advisering en aanmaak van 

instrumenten op maat, tot ondersteuning van toegankelijke evenementen en meer. 

Meer informatie vindt u ook in hoofdstuk 3.4 Varia, punt 5, van de subsidiegids Projecten voor Brussel. 

 

 Naam van de organisatie 

 
       

 

 Verklaring 

 
 Wij informeren over de toegankelijkheid van ons project, zowel in de communicatie vóór als tijdens de 

projectactiviteiten. Bovendien is er een contactpunt waar mensen met een handicap vooraf en tijdens de 

projectactiviteiten terechtkunnen met vragen over de toegankelijkheid van ons project. 

Wij zorgen ervoor dat bezoekers met een handicap gebruik kunnen maken van een gereserveerde parkeerplaats vlak 

bij de plek waar de projectactiviteiten plaatsvinden. 

Alle publiekslocaties van ons project zijn bereikbaar voor alle bezoekers. Zo niet vermelden we dat duidelijk in de 

communicatie over de activiteit. 

Wij garanderen de zichtbaarheid van de projectactiviteiten voor bezoekers met een handicap. Zo nodig nemen we 

bijzondere maatregelen zoals een afgebakende zone dicht bij het podium, een rolstoelpodium of een andere 

oplossing. 

Wij zorgen voor toegankelijk sanitair voor personen met een handicap. 

Wij laten assistentiehonden toe op de plek waar de projectactiviteiten plaatsvinden. 
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