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schepen voor personen met een functiebeperking 

 



�  We vinden het vanzelfsprekend dat een persoon met een 
beperking de nodige inspanning levert om zicht te 
integreren in de maatschappij. 

 
�  Inclusie daarentegen betekent dat ook de maatschappij 

de nodige inspanningen doet om er voor te zorgen dat 
iedere burger ongeacht zijn of haar beperkingen kan 
deelnemen aan alle facetten van de samenleving op zijn 
of haar manier. We streven ernaar dat dit een 
vanzelfsprekendheid wordt. 



�  Het beleidsplan is een onderdeel van het Sociaal 
Beleidsplan van de Gemeente Maldegem en het OCMW 
van Maldegem  

�  Voorgeschiedenis: het beleidsplan werd opgemaakt in 
nauw overleg met een stuurgroep samengesteld uit 
ervaringsdeskundigen.  
•  de stuurgroep vroeg geen grote, ingrijpende 

maatregelen, maar vooral begrip en een 
mentaliteitswijziging om tot een inclusieve 
samenleving te komen 

•  erbij horen versus een inspanning doen om te zorgen 
dat iedereen er bij kan horen 



�  Uitbreiding mindermobielencentrale met een aangepaste 
wagen voor rolstoelvervoer 

�  Opstart goedemorgen telefoon 
�  Mobiel Sociaal Huis 
�  Toelagen  

•  Toelage verplaatsingskosten voor personen met een beperking 
•  Toelage aan instellingen voor de opvang van gehandicapten op 

het grondgebied Maldegem 
•  Gemeentelijke mantel en thuiszorgpremie 

�  Aanwerving inclusieambtenaar 1 oktober 2010 
•  Heropstart stuurgroep verder opvolging beleidsplan 
•  Start  werkgroep voor het ontwerpen van een 

toegankelijkheidslabel 



�  Overleg inclusieambtenaar met verschillende 
diensthoofden gemeente en OCMW Maldegem om na te 
gaan waar er reeds stappen gezet waren om een 
inclusieve samenleving te realiseren 

�                                maart 2011 opstart meldpunt 

�  Adviezen opgemaakt voor de lopende bouwprojecten 
�  Studiedag toegankelijkheid voor beleidsmandatarissen 

en leden stuur- en werkgroep  
�  Opstart knelpuntenwandelingen  
�  Uitbouw dienstencentrum Oud Sint Jozef 



� De werkgroep was samengesteld uit 
ervaringsdeskundigen met een beperking 
en vertegenwoordiging van de instellingen 
actief in gemeente Maldegem. 

� In verschillende overlegmomenten hebben 
ze een checklijst en een handleiding voor 
het toegankelijkheidslabel “welkom” 
ontworpen. 





� Personen met een beperking kunnen aan 
de hand van het label op aankondiging van 
evenement of activiteit zien of het 
toegankelijk is voor hen. 

� Organisatoren van evenementen of 
activiteiten in gemeente Maldegem 
aanmoedigen om hun activiteit 
toegankelijk te maken voor personen met 
een beperking. 



� Algemene voorwaarden, hieraan moet 
minimaal voldaan worden om het label te 
kunnen gebruiken. 

� Daarnaast moet voldaan worden aan de 
voorwaarden specifiek voor één van 
onderstaande doelgroepen 



Uw evenement kan het label verdienen indien: 
� Personen met een beperking als volwaardige burgers 
aangesproken worden. 
� Er een duidelijke aangegeven plaats is waar 
personen met een beperking met hun vragen terecht 
kunnen. 
� Er duidelijke wegwijzers zijn naar podium, drank- en 
eetgelegenheid, toiletten en kassa. 
� Begeleiders van personen met een beperking gratis 
of aan verminderde tarief mogen deelnemen. 
� Assistentiehonden toegelaten worden. 



�     Specifiek voor doven of slechthorenden 
 
Specifiek voor blinden of slechtzienden 
 
Specifiek voor  personen met een 
motorische beperking 
 
Specifiek voor personen met een mentale 
beperking 



Uw evenement kan het label verdienen indien: 
 
� Informatie die afgeroepen wordt, ook in tekstvorm 
aangeboden wordt.  
� Er voldoende licht voorzien is aan de kassa en in de 
eet- en drankgelegenheid 
� Een ringleiding voorzien is in het gebouw. 



Uw evenement kan het label verdienen indien: 
 
� Er bij de toegangsdeur en toiletten een waarschuwing is 
onder de vorm van een verschil in materie.  
� Er onderaan of bovenaan een trap of opstap of helling 
een waarschuwing is onder de vorm van een verschil in 
materie. 
� Informatie in een voldoende groot en geschikt lettertype 
opgemaakt is. 
� Er voldoende licht voorzien is aan de kassa en in de eet- 
en drankgelegenheid. 
� Er rechtlijnig gewerkt is bij het inrichten van de locatie, 
hierdoor kan men zich beter oriënteren. 



Uw evenement kan het label verdienen indien: 
� Minder mobiele bezoekers met de wagen tot bij de ingang 
gebracht  kunnen worden. 
� De paden en de ondergrond van de binnenruimte verhard 
en slipvrij zijn bij gebruik van een weide als 
evenemententerrein. 
� De breedte van toegangs- en doorgangswegen minimaal 
90cm is, bij voorkeur 150cm. 
� Er bij zitplaatsen voldoende vrije ruimte voorzien is voor 
rolstoelen (90cmx120cm). 
� Hoogteverschillen (+2cm) overbrugd worden met een 
hellend vlak van maximaal 6.25% hellingsgraad  Indien 
grotere hellingsgraad wordt er door de organisatie 
assistentie voorzien. 
 



 Uw evenement kan het label verdienen indien: 
 
� De deuren een lage weerstand hebben en voorzien zijn 
van voldoende vrije ruimte om met een rolstoel te kunnen 
manoeuvreren. Indien onvoldoende vrije ruimte of deur met 
te hoge weerstand wordt er assistentie voorzien door de 
organisatie. 
� De kassa en bar niet te hoog is, ideale hoogte: 70 - 90cm. 
� Er afgebakende doorgangen van 120cm breed zijn in de 
eet- en drankgelegenheid.  
� Er een rolstoeltoegankelijk toilet is. 



Uw evenement kan het label verdienen 
indien: 
 
� Informatie in een duidelijke taal opgesteld 
is. 
� Alle plaatsen goed aangeduid zijn, door te 
werken met duidelijke en herkenbare 
pictogrammen.  



� Huurmogelijkheid van een rolstoel- 
toegankelijk toilet via de sociale raad.  

� Ontlenen van borden en wegwijzers met 
pictogrammen via de inclusieambtenaar. 

� Ontlenen van matten en verplaatsbare 
hellende vlakken via de inclusieambtenaar. 

� … 



Momenteel onderzoeken we de 
mogelijkheden om subsidies te koppelen 
aan het label via de verschillende 
gemeentelijke adviesraden.  



� Indien u nog bijkomende informatie wenst 
kunt u steeds terecht bij de 
inclusieambtenaar in het Sociaal Huis 

� Contactgegevens inclusieambtenaar 
•  Linde Vande Woestyne 
•  Email: linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be 
•  Telefoonnummer: 0800-96524 (gratis nummer) of 

050/72.72.14 (rechtstreeks) 




