
Fotodossier rondgang “Toegankelijkheid Ontmoetingscentra Zottegem” uitgevoerd op 09/02/17. 

Foto Opmerkingen 

 

 

OOMBERGEN 

 Helling naar toegangsdeur te steil 

 Weg naar ingang onvoldoende verlicht 

 Geen aangepast toilet 

 Verschillende drempels in het gebouw 

 Geen aangepaste parkeerplaatsen 
 



 
 

 

LEEUWERGEM 

 Gelijkvloers toegankelijk via 
achteringang (geen bewegwijzering 
aanwezig) 

 Nooduitgangen onbruikbaar wegens 
drempels 

 Aangepast toilet (extra beugel en wc-
rolhouder bijplaatsen)  

 De zaal op het 1ste verdiep is niet 
toegankelijk 

 Geen aangepaste parkeerplaatsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VELZEKE 

 Ontoegankelijk gebouw. 

 De voorziene oprijplaat is niet geschikt. 

 Losliggende en verzakte tegels voor de 
ingang. 

 Losliggend en gevaarlijk rooster aan de 
ingang. 



 

 

 

 Toegankelijk toilet: sokkel om wc te 
verhogen zit in de weg, bijkomende wc-
rolhouder plaatsen. 

 Nooduitgang ongeschikt voor 
rolstoelgebruikers, te smal 

 Verharding parking ongeschikt voor 
rolstoelgebruikers. 

 Geen aangepaste parkeerplaatsen 
voorzien. 



 

 
 

 

STRIJPEN 

 Gebouw toegankelijk via 
bewegwijzerde achteringang, 
rechtstreeks in de zaal uitkomt. 

 Toegankelijk toilet, toegankelijk 
rechtstreeks van in de zaal. 

 Extra beugel en wc-rolhouder voorzien 
in toilet. 

 De voorziene beugel hangt los uit de 
muur. 

 Geen aangepaste parkeerplaatsen 
voorzien. 



 

 
 

 
 



 

 
 

SINT-GORIKS-OUDENHOVE 

 Waterafvoergeul aan ingang domein 
belemmerd de toegang. 

 Zaal ontoegankelijk wegens drempel. 

 Geen aangepast toilet. 

 Geen aangepaste parkeerplaatsen. 



 
 

 

 

SINT-MARIA-OUDENHOVE 

 Volledig toegankelijk gebouw 

 Nooduitgang leidt naar een hellend 
vlak dat ook vanop de parking 
bereikbaar is om de lagergelegen 
buitenruimte te kunnen bereiken. 

 De eerste 2 parkeerplaatsen aan 
helling buitenruimte verplaatsen zodat 
rolstoelgebruikers niet gehinderd 
worden door geparkeerde wagens. 

 Er is een goed toegankelijk toilet 
aanwezig, dat wel niet mag gebruikt 
worden als opslagplaats (plaat + 
kapstok). 

 Toilet mag verhoogd worden en een 
bijkomende beugel + wc rolhouder is 
gewenst. 

 Er zijn geen aangepaste 
parkeerplaatsen voorzien. 



 

 

 

GODVEERDEGEM 

 Ontoegankelijk wegens drempel. 

 Gebouw toegankelijk via poortje, wordt 
best aangegeven met een pictogram. 

 Geen aangepast toilet aanwezig. 

 Geen aangepaste parkeerplaats. 

 Stoepranden te hoog en voetpad 
ontoegankelijk voor rolstoelen 

Persoonlijke opmerkingen: 

 Best in ieder OC mobiele hellende vlakken voorzien. 

 Een aparte ingang kan als discriminerend aanzien worden, voor de gebruiker. 
Binnenkomen in een volle zaal, langs een aparte ingang, gaat heel wat blikken 
opleveren, rolstoelers vinden zich zo al bekeken… Dit kan wel een tijdelijke 
oplossing zijn, maar personen met een beperking hebben evenveel recht op 
toegang van een gebouw via de reguliere toegang. 

 Minimum 2 aangepaste parkeerplaatsen voorzien aan ieder OC. 

 De toiletten kunnen verhoogd worden met een vaste verhoogde bril. 

 Links en rechts van het toilet een wc rolhouder voorzien. 

 Een score van 1 op zeven voor toegankelijkheid is veel te laag, rekening houdend 
met de bepalingen in het VN Verdrag voor personen met een beperking en het 
decreet toegankelijkheid openbare geboudwen. 



 Het idee om bepaalde OC’s te sluiten in functie van aanpassingen naar 
toegankelijkheid op basis van bezetting is uit den boze. De OC’s, in de , bieden 
echt een pluspunt voor de stad en haar inwoners. De OC’s bieden de kans dat 
mensen bij elkaar komen en stimuleren contacten, netwerking en samenhorigheid. 

Documentatie : 
 
Mobiele oprijplaten: 
www.hoppertje.nl 
https://www.zorghulpmiddelkopen.nl/rolstoel-oprijplaat.html 
www.metra.be (GENT) is gespecialiseerd in oprijplatformen (OC Velzeke) 
Verhoogde wc bril: 
https://www.sanitairwinkel.be/c/309/toiletten/toiletzittingen/toiletbril-verhogers/?gclid=CIaCk_-
UjtICFRa3GwodlNMA2Q  
 
Parkeren (uit het vademecum parkeren) 
Ontwerprichtlijnen met 
betrekking tot doelgroepen 
2.1 Parkeren voor personen met een handicap 
Het vlot vinden van een degelijke (speciale) parkeerplaats heeft een uiterst positieve invloed op 
de mobiliteit van personen met een handicap. Het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen 
voor deze doelgroep is evenwel meer dan alleen maar het aanbrengen van een pictogram. Eerst 
en vooral moet men een geschikte plaats uitzoeken en dán de parkeerplaats aanpassen aan de 
noden van de gebruiker. Parkeerplaatsen voor personen met een handicap moeten in de mate 
van het mogelijke zo worden ingericht dat zowel de groep die zich dient te laten voeren als de 
groep die zelf de auto kan besturen er op een veilige en comfortabele manier gebruik kan van 
maken. 
2.1.1 Wettelijke basis 
In de wegcode vindt men reglementering met betrekking tot de speciale parkeerkaart, de 
verkeersborden 
en de parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap. Normen met betrekking 
tot de inrichting van deze parkeerplaatsen werden vastgelegd in de omzendbrief van 16 februari 
2001, gewijzigd bij omzendbrief van 24 maart 2003. 
De normen verschillen naargelang het parkeerplaatstype. 
In winkelzones of centrumgebieden wordt aanbevolen 6%, of 1 plaats per begonnen schijf van 17 
parkeerplaatsen voor te behouden aan personen met een handicap. Personen met een handicap 
kunnen in de meeste gemeenten in de omgeving van hun woning of werkplaats een parkeerplaats 
voor personen met een handicap gereserveerd krijgen. De procedure voor de aanvraag 
ervan verschilt van gemeente tot gemeente, maar ze dient te voldoen aan de richtlijnen vervat 
in de omzendbrief van het toenmalige departement Leefmilieu en Infrastructuur van 16 februari 
2001. Indien deze plaats wordt voorzien in de omgeving van de woning van deze personen, dan 
wordt ze aangelegd volgens de plaatselijke mogelijkheden en volgens de aard van de handicap 
van de betrokkene. Daarbij wordt ook afgewogen welke loopafstand van en naar deze plaats nog 
aanvaardbaar is. 
2.1.2 Aandachtpunten 
- Aanwezigheid van vakmarkering. 
- Aanwezigheid van verkeersbord E6 en symbool voor een gehandicaptenparkeerplaats op 
parkeervak. 
- Aangepaste helling stoepafrit maximum 1:6 (max. hoogteverschil van 1 m op lengte van 6 m). 
- Verlichting van parkeerplaats. 
- Bediening van parkeerautomaat door persoon met handicap (goed bereikbaar en juiste hoogte), 
tenzij deze groep vrijgesteld is van betaling. 
- Bij vaste gebruikers (bv. nabij de woning) kan de parkeerplaats worden gereserveerd op het 
kenteken van de auto. 
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2.1.3 Dimensionering 
Volgende richtlijnen in verband met parkeervoorzieningen voor gehandicapten zijn gebaseerd 
op richtlijnen, opgesteld door de Centrum voor Toegankelijkheid en de Werkgroep Antwerpen 
Toegankelijk. 
Steeds meer voertuigen gebruiken een laadklep achteraan voor het vervoeren van elektrische 
rolwagens. Parkeerplaatsen die hiervoor worden ingericht, dienen 7,5 meter lang te zijn: 

http://www.hoppertje.nl/
https://www.zorghulpmiddelkopen.nl/rolstoel-oprijplaat.html
http://www.metra.be/
https://www.sanitairwinkel.be/c/309/toiletten/toiletzittingen/toiletbril-verhogers/?gclid=CIaCk_-UjtICFRa3GwodlNMA2Q
https://www.sanitairwinkel.be/c/309/toiletten/toiletzittingen/toiletbril-verhogers/?gclid=CIaCk_-UjtICFRa3GwodlNMA2Q


- Lengte parkeerplaats bij langsparkeren (L): 6 à 7,5 meter. 
- Breedte parkeerplaats bij langsparkeren (B): 2,5 à 3 meter. 
- Lengte van normale parkeerplaats (A): 5,50 à 6 meter. 
Een langsparkeerplaats dient op een afstand van minder dan 50 meter van een openbaar gebouw 
of een belangrijke bestemmingsplaats voor personen met een handicap te worden aangelegd. 
Het nadeel van een langsparkeerplaats is dat indien de persoon met een handicap zelf de 
bestuurder is, hij dient uit te stappen langs de zijde waar het verkeer rijdt. Wanneer hij bovendien 
rolstoelgebruiker is, kan men moeilijk spreken van een comfortabele en veilige situatie. 
Met het oog op de leesbaarheid van het straatbeeld en om kosten te besparen, valt het te 
overwegen bij aanleg of heraanleg van straten steeds en systematisch de eerste plaats in de 
rijrichting volgend na een straathoek, in te richten als parkeerplaats voor personen met een 
handicap. 
Figuur 64: Principeschets langsparkeerplaats voor personen met een handicap 
Bron: Richtlijnen parkeerinrichtingen Personen met een handicap, Centrum voor Toegankelijkheid, 
provincie Antwerpen 
Bij dwarsparkeren (haaks of schuin op de aslijn) dient een vrije loopruimte te zijn naast de 
voorbehouden 
parkeerplaatsen (1,5 m) om het in- en uitstappen veilig en comfortabel te laten verlopen. 
De ruimte tussen de parkeerplaatsen voor personen met een handicap kan gemeenschappelijk 
gebruikt worden en blijft daarom gelijk aan 1,5 meter. De vrije ruimte mondt uit op het 
voetpad met een verlaagde rand, zodat men vlot van het parkeerterrein op het voetpad geraakt 
met een rolstoel. Voor dwarsparkeerplaatsen die onder een hoek worden aangelegd, gelden 
dezelfde maten. Het voordeel van een dergelijke opstelling is dat men gemakkelijker in en uit 
deze plaatsen kan rijden. 
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- Lengte parkeerplaats bij dwarsparkeren: minimum 6 
meter. 
- Breedte parkeerplaats bij dwarsparkeren: 3 à 3,5 meter. 
Een breedte van 3 meter volstaat als er een vrije uitstap 
strook naast het parkeervak is. 
Figuur 65: Principeschets dwarsparkeerplaatsen 
voor personen met een handicap 
Bron: Richtlijnen parkeerinrichtingen Personen met een handicap, Centrum 
voor Toegankelijkheid, provincie Antwerpen 
Bij schuinparkeerplaatsen gelden dezelfde maten. Het voordeel 
van een dergelijke opstelling is dat men gemakkelijker in en uit 
deze plaatsen kan rijden (zie fig. 5) 
Figuur 66: Principeschets schuine parkeerplaatsen voor personen met een handicap 
Bron: Richtlijnen parkeerinrichtingen Personen met een handicap, Centrum voor Toe- 
gankelijkheid, provincie Antwerpen 
Voor parkeerterreinen worden volgende aanbevelingen gedaan: 
- Dwarsparkeerplaatsen genieten de voorkeur. 
- Langsparkeerplaatsen enkel daar waar veiligheid en comfort het toelaten. 
- Bij herinrichting van de openbare parkeerplaatsen is het niet de bedoeling alle lijnen weg te 
werken en nieuwe te schilderen. Men kan van drie bestaande plaatsen twee grote maken, liefst 
aan de hoeken. Soms kan gebruik gemaakt worden van de restruimte op parkeerterreinen om 
een inefficiënt gebruik van de ruimte te vermijden. 
- De voorkeur gaat uit naar een duidelijke afbakening van de voorbehouden plaatsen (ook bij 
langsparkeerplaatsen). 
Figuur 67: Parkeervakken voor personen met een handicap aan een supermarkt 
Bron: ‘Richtlijnen parkeerinrichtingen Personen met een handicap’ 
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Bij parkeergarages gelden dezelfde maten als beschreven voor parkeerterreinen. 
Er dient veel aandacht geschonken te worden aan de bereikbaarheid van en naar de wagen, die 
zonder hindernissen dient te zijn. 
- Doorgangen moeten minimaal 1,50 meter breed zijn. 
- Deuren worden best vermeden of dienen automatisch te zijn (geen draaideuren). 
- Plaatsen voor personen met een handicap liefst zo dicht mogelijk bij de in- uitgang van de garage 
of zo dicht mogelijk bij een lift. 
- Liften moeten groot genoeg zijn (deuropening minimaal 90 cm, liftruimte minimaal 1x1,30 m) 



en vlot toegankelijk voor mindervaliden. 
- Goede verlichting. 
2.1.4 Normen in verband met signalisatie 
De ganse parkeerzone, voorbehouden voor personen met een handicap, wordt liefst volledig 
blauw gekleurd en voorzien van het rolstoelpictogram. De tussenzones dienen beveiligd te 
worden met paaltjes (bv. plooibakens) om te verhinderen dat een kleine auto zich tussen de 
normaal geparkeerde voertuigen zou zetten. 
2.1.5 Normen in verband met automaten 
Betaalautomaten moeten op een bereikbare plaats staan en met de juiste leeshoogte voor het 
beeldscherm (hoogte bedieningsknoppen tussen 0,9 en 1,2 m). 
 

 


