Persbericht
Opnieuw handvest ‘Toegankelijke gemeente’ voor
stad Diest
DIEST – Diest heeft voor de tweede keer het handvest ‘Toegankelijke gemeente’
behaald. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens de uitreiking in Asse. De titel is
één jaar geldig en toont opnieuw de blijvende inzet van het stadsbestuur op vlak van
toegankelijkheid. Het handvest is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en
INTER om de toegankelijkheid in steden en gemeenten te vergroten.
Uitdagingen handvest behaald
Elk jaar kunnen steden en gemeenten de titel van toegankelijke gemeente behalen
door het realiseren van specifieke uitdagingen. Diest heeft voor de tweede keer op
rij alle uitdagingen behaald. In 2018 werd de titel ‘Toegankelijk gemeente’ ook
ontvangen door het realiseren van een 10-puntenplan.
Voor dit handvest heeft het stadsbestuur de engagementsverklaring opnieuw
ondertekend en nam de dienst Diversiteit samen met schepen Maurits Vande Reyde
deel aan de thematafels om meer inzicht te krijgen in integrale toegankelijkheid.
Daarnaast werden er ook twee opleidingen gevolgd: één opleiding bij INTER over
toegankelijkheid bij openbare gebouwen en één opleiding bij On Wheels over het
opmeten van openbare plaatsen. Dankzij de gratis app van On Wheels kunnen
rolstoelgebruikers de afmetingen van hun rolstoel ingeven en kijken bij welke
handelszaken ze binnen kunnen.
Het werk is nog niet af
“Dat we dit handvest voor de tweede maal op rij behalen, toont aan dat we op de
goede weg zijn” zegt schepen van toegankelijkheid Maurits Vande Reyde. “Het werk
is hiermee wel nog zeker niet af. Toegankelijkheid is een mentaliteit. In ons
beleidsplan zit het dan ook verweven in alle beleidsdomeinen. Toegankelijke
stoepen, gebouwen, evenementen, maar ook dingen als stadsinformatie,
toegankelijke speeltuigen, jeugdbewegingen enzoverder. Er ligt nog een pak werk op
de planken. Dit handvest is een mooie opsteker, maar zeker geen einddoel.
Binnenkort wordt er binnen de stadsdiensten voor het allereerst een coördinator
voor toegankelijkheid aangeduid. Daarmee kunnen we de komende jaren, samen
met G-Kracht Diest, nog verder vooruitgang boeken”.

Extra acties gerealiseerd
Naast deze uitdagingen heeft de stad Diest in samenwerking met G-Kracht Diest
(voormalige ziekten- en gehandicapten adviesraad) nog extra acties gerealiseerd.
Voor de aanleg van de nieuwe Winkelwandelstraat was er een overleg met INTER om
rekening te houden met de integrale toegankelijkheid. Ook werd er in Park Cerckel
een honingraad met steentjes aangebracht zodat er buggy’s, rolstoelen of rollators
kunnen staan. En er werd een knelpuntwandeling georganiseerd. Een deel van deze
resultaten wordt in 2020 aangepakt. Tot slot werd er een checklist opgesteld met
tips over hoe je je evenement toegankelijker kan maken. Deze wordt bij elke
aanvraag van een evenement meegegeven. Voor de eigen activiteiten was dit al van
toepassing.
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