Wat is de inhoudelijke meerwaarde van een convenant met
Westkans vzw voor steden en gemeenten?
1. Vlaamse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
Westkans beschouwt de Vlaamse verordening als een belangrijk startinstrument om de (aandacht
voor) integrale toegankelijkheid te garanderen.
Het is echter niet omdat een ontwerp fragmentarisch voldoet aan alle opgelegde normen
(architecten streven naar een aanvaardbaar niveau van toegankelijkheid) dat het geheel op vlak
van toegankelijkheid goed uitgewerkt is.
Westkans biedt precies deze toegevoegde waarde: De integrale toegankelijkheid van een gebouw
en z’n omgeving bekijken we als één geheel.
We merken in recente adviesdossiers dat veel architecten min of meer creatieve oplossingen
vinden om aan de regelgeving te voldoen, maar zelden kiezen voor geïntegreerde oplossingen.
Westkans vertrekt steeds van geïntegreerde en duurzame oplossingen bv. niveau’s vermijden,
keuze voor hellend vlak in plaats van installatie van een plateaulift,….
Westkans kan, dankzij jarenlange ervaring in het adviseren inzake toegankelijkheid, een
belangrijke bijdrage leveren in het bedenken van mogelijke oplossingen.
We kunnen de gemeente ook helpen bij het maken van keuzes tussen verschillende mogelijkheden.
Niet alle bouwwerken moeten voldoen aan de Vlaamse verordening, toch kan
toegankelijkheidsadvies zeer op z’n plaats zijn, bv. bij het uitbreken en herinrichten van een
sanitair blok.

2. Principiële keuze van de gemeente voor toegankelijkheid.
Bovenstaande argumenten houden uiteraard alleen steek als de gemeente binnen het beleid inzake
het eigen patrimonium kiest voor ‘toegankelijkheid’ als belangrijk uitgangspunt.
Als deze beleidskeuze gemaakt is, kan Westkans het bestuur bijstaan als deskundige inzake
toegankelijkheid.
Als Westkans in een vroeg stadium betrokken wordt -vaak voor er architecten aangeduid zijn of bij
1e voorontwerp- kan het aspect toegankelijkheid meteen meegenomen worden.
Noodzakelijk is ook de aandacht voor integraal beleid. Toegankelijkheid mag niet enkel een
bekommernis zijn binnen het sociaal beleid van een gemeente maar moet ook z’n plaats krijgen
binnen sportbeleid, cultuurbeleid,…
Contacten van Westkans bv. met de technische diensten (overleg, planning, vorming,…) leveren
een belangrijke bijdrage tot het spontaan alert zijn voor het aspect toegankelijkheid.

3. Ondersteuning in langetermijnvisie, bij grote projecten.


Westkans kan de gemeente ondersteunen in het ontwikkelen van een lange termijnvisie inzake
toegankelijkheid: in kaart brengen van knelpunten in bestaand patrimonium, volgorde waarin
deze best aangepakt worden, aandacht voor de ‘keten van toegankelijkheid’ . Het heeft bv.
geen zin om een traject aan te passen voor blinden als de start van dit traject voor hen niet
zelfstandig bereikbaar is, bv. bushaltes van De Lijn,…



Op het terrein, binnen het brede veld van betrokkenen (architecten, bouwheren, gemeentes,
Vlaams gewest, vervoersmaatschappijen, erfgoed, adviesraden voor personen met een
handicap en andere adviserende instanties) kan Westkans een ‘overzichtsrol’ spelen voor alle
items die met toegankelijkheid te maken hebben.



Westkans kan, indien de gemeente dat wenst, een bijdrage leveren bij de opmaak van een
projectdefinitie. Toegankelijkheid kan hierbij één van de prestatie-eisen zijn. Door onze
bijdrage zal deze opdracht op maat uitgewerkt zijn voor het betreffend project en een
algemene definitie van toegankelijkheid overstijgen.



Beoordeling van voorontwerpen: Westkans kan onderzoeken welke voorontwerpen het
interessantst zijn wat toegankelijkheid betreft, al dan niet via jurering.



Aankoop nieuwe panden: WK kan voorafgaandelijk een haalbaarheidsstudie uitvoeren zodat
het bestuur zicht krijgt op mogelijke knelpunten, nodige aanpassingen, haalbaarheid om het
pand toegankelijk te maken,…

