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Beleidsnota van de Stedelijke Adviesraad    
voor Personen met een Handicap  
Nieuwpoort 
             
Legislatuur 2013 – 2018. 
 
 
Het beleidsplan 2013 -2018 gaat verder met de ingeslagen weg van de 
vorige jaren en wordt samengevat onder de titel: 
 

“ Toegankelijk Nieuwpoort “ 
 
en legt de klemtoon op: 
 
Bereikbaarheid 
 
Betreedbaarheid 
 
Bruikbaarheid … 
 
… voor iedereen. 
  
 
Deze drie begrippen moeten terug te vinden zijn in: 
 

De toegankelijkheid van het openbare domein. 

 
Bereikbaarheid:  van alle infrastructuur voor iedereen (wegen, voetpaden, 
parkeergelegenheden, …) 
 
Betreedbaarheid: drempelvrij (gebouwen zowel openbaar als privé) 
 
Bruikbaarheid: alle functies zijn voor iedereen bruikbaar (balie, toilet, …) 

  
 

De toegankelijkheid van de dienstverlening. 

 
Bereikbaarheid: van alle diensten die te maken hebben met dienstverlening (zowel 
fysisch als via diverse communicatiemiddelen als telefoon, mail, e-loket …) 
 
Betreedbaarheid: drempelvrij fysisch en mentaal ( één - balie functie, Sociaal Huis, 
Zilverpunt …) 
 
Bruikbaarheid: duidelijke, eenvoudige en snelle dienstverlening (gebruik van 
eenvoudige taal, duidelijke documenten en correcte behandeling …) 
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De toegankelijkheid van evenementen. 

 
Bereikbaarheid: duidelijke informatie over wat, waar en wanneer 
 
Betreedbaarheid: duidelijke vermeldingen van de toegankelijkheid van de 
accommodatie (voorzieningen voor rolstoelgebruikers en personen met een visuele 
of auditieve handicap) 
 
Bruikbaarheid: eenvoudige reservatie met vermelding van specifieke noden. 
Goede communicatie en afspraken over onthaal op een evenement.  
   
 
De adviesraad zal om de vorige doelstellingen te bewerkstelligen tijdens deze 
legislatuur volgende initiatieven nemen: 
 

1. continuïteit van 
 

- de gevoerde advisering in verband met toegankelijkheid openbare wegen en 
gebouwen 

- de samenwerking met de huidige en de toekomstige overheid en diensten 
van de Vlaamse Gemeenschap 

- de uitgave van de folder en website “Toegankelijk Nieuwpoort” 
- de samenwerking met de diverse stadsdiensten 

 
2. aandacht voor 

 
- uitbouw van een volwaardig Sociaal Huis 
- oprichten meldpunt voor senioren en mensen met beperkingen: “Zilverpunt”  
- toegankelijkheid en aanpassen woningen 
- toegankelijkheid winkels 
- toegankelijke openbare toiletten 
- plaats van onze doelgroep binnen sport en recreatie 
- opmaken van een rustbankroute 

 
 
Wij hopen op de verdere medewerking van de leden van de adviesraad en hun 
achterban, het stadsbestuur en de stadsdiensten om ons ambitieus plan zoveel als 
mogelijk te kunnen verwezenlijken. 
 
 
 
 
Fernand Dasseville                                                            Frans Lefevre 
 
Voorzitter Adviesraad                                                        Schepen Sociale Zaken en 
                                                                                          Toegankelijkheid 
 
 
 
vergadering adviesraad 


