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1. Plaatsbezoeken 

Chirojongens Baal  
(Vlaams-Brabant) 

Akabe Edegem  
(Antwerpen) 

Akabe Toetertoe Terhagen  
(Antwerpen) 

JCC Zappa Kiel  
(Antwerpen) 

KSA VKSJ Zele  
(Oost-Vlaanderen) 

Chiro Sint-Jan  
Kachtem 
(West-Vlaanderen) 

Jeugdhuis ‘t mutske  
(Brussel) 
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1. Plaatsbezoeken 

Chiro Koersel 
(Limburg) 

Jeugdhuis Bascule Eversel 
(Limburg) 

JC Ahoy Wijnegem  
(Antwerpen) 

Jeugdhuis Club 9 Koersel 
(Limburg) 

Scouts/Akabe Lint  
(Antwerpen) 

Chiro Arika  
Herk-de-stad 
(toegang) 
(Limburg) 

Chiro Lint 
(toegang) 
(Antwerpen) 
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Chirojongens Baal – 16/08/2011 
 Ligging: Schaluinstraat 71A , Baal (Vlaams-Brabant) 
 Website: www.chirojongensbaal.be 
 Bouwjaar: 2008 gestart – nu nog in afwerking 
 Architect: architect Jan Gilis 
 Gebouw: 1 gebouw, open bebouwing, gelijkvloerse 

lokalen (+zolder) 
 Eigenaar gebouw: vzw Chiro Sint-Anna Baal opgericht 

door de Chiro 
 Financiering: vzw Chiro Sint-Anna Baal  
 Gebruik: Chiro 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: 544m² (17m x 32m) 
 Buitenruimte: speelweide achteraan het gebouw 
 Budget:/ 
 Leuk weetje? Dit lokaal kreeg een toegankelijkheidsadvies 

 

 

1. Plaatsbezoeken 
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Chirojongens Baal – 16/08/2011 
 

 

1. Plaatsbezoeken 
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Akabe Toetertoe – 16/08/2011 
 Ligging: Kloosterstraat 5, 2840 Terhagen (Antwerpen) 
 Website: www.toetertoe.be 
 Bouwjaar: 2001 (start) – 2006 (voltooid) 
 Architect: Architect Wim Rypens  
 Gebouw: 1 halfopen bebouwing met afzonderlijk 

toegankelijke lokalen 
 Eigenaar gebouw: De VZW 'Toetertoe kreeg de grond in 

pacht en bekostigde zelf de bouw van de lokalen 
 Financiering: De fondsen om te starten vond de groep bij 

lokale besturen,  serviceclubs, bedrijven en talrijke 
sympathisanten. Het overblijvende  bedrag wordt in de 
loop van de volgende 17 jaar afbetaald (oa. door verhuur 
lokalen) 

 Gebruik: Akabe 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: / 
 Buitenruimte: verhard plein voor het gebouw, speelweide 

achteraan het gebouw 
 Budget:/ 
 Leuk weetje? Zelfs de keuken heeft een onderrijdbaar 

werkblad 
 

 

 

1. Plaatsbezoeken 
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Akabe Toetertoe – 16/08/2011 
 

 

 

1. Plaatsbezoeken 
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KSA VKSJ Zele – 16/08/2011 
 Ligging: Heilig Hartplein 9, 9240 Zele (Oost-vlaanderen) op 

de markt naast de bank 
 Website: www.ksavksjzele.be 
 Bouwjaar: 2004 
 Architect: Bart Van Lokeren 
 Gebouw: 2 gebouwen (1 enkel gelijkvloers, 1 gelijkvloers 

en verdieping) met ertussen een plein 
 Eigenaar gebouw: KSA en VKSJ zelf  + parochie 
 Financiering: de vereniging zelf + verhuur lokalen 
 Gebruik: KSA-VKSJ Zele zaterdagmiddag en in juli en 

augustus VP Marsupilami 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: / 
 Buitenruimte: binnenplein met kiezel + speelweide achter 

de gebouwen 
 Budget:/ 
 Leuk weetje? Het binnenplein gaat binnenkort een stuk 

toegankelijker worden. De vereniging gaat de kiezel 
vervangen door asfalt. 

 

 

1. Plaatsbezoeken 
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KSA VKSJ Zele – 16/08/2011 
 

 

1. Plaatsbezoeken 
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Chiro St-Jan Kachtem – 16/08/2011 
 Ligging: Hogestraat 6, 8870 Kachtem (west-vlaanderen) 
 Website: www.chiro-st-jan.be  en www.kachtemhelp.be 
 Bouwjaar: 2008 
 Architect: 3architecten 
 Gebouw: 6 paviljoenen 
 Eigenaar gebouw: Stadsbestuur, Chiro krijgt een recht van 

opstal om hun paviljoenen op die terreinen te bouwen.  
 Financiering: vzw Lokalenbeheer. Subsidies toerisme 

Vlaanderen jeugdverblijven type A 
 Gebruik: chiro Sint-Jan + ten dienste van zowel de 

speelpleinwerking als het brede verenigingsleven 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit:  

 module 6x12m: polyvalente ruimte met keuken 
 module 4x12m: sanitair (WC's en douches) en berging 
 module 4x12m: bergruimte voor kampmateriaal 
 3 modules voor de verschillende afdelingen 

 Buitenruimte: Bij een speelplein in de tuinwijk – gras met 
verharde paden 

 Budget: 350 000 euro (geschat via aannemersprijzen) 
 Leuk weetje? De paviljoenen zijn eigenlijk een systeem 

van noodwoningen (www.modulus.be). Het zou een 
duurzaam en relatief goedkoop systeem van bouwen zijn. 

1. Plaatsbezoeken 

http://www.modulus.be/
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Chiro St-Jan Kachtem – 16/08/2011 

1. Plaatsbezoeken 
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JongerenCompetentieCentrum  Zappa (vzw Kafka) –  
29/08/2011 
 Ligging: August Leyweg 6, 2020 Kiel (Antwerpen) 
 Website: www.zappaworld.be 
 Bouwjaar: / Ze gebruiken nu 2 jaar het gebouw, in deze 

tijd was er wel een verbouwing van de feestzaal 
 Architect: / 
 Gebouw: halfopen bebouwing. De werking zit op het 

gelijkvloers, kantoren op de verdieping. 
 Eigenaar gebouw: de stad 
 Financiering: de stad 
 Gebruik: jongerencompetentiecentrum (= Fuif- en 

concertzaal, evenementen, workshops, opleidingen, 
jongeren werken aan hun competenties) 

 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: zaal met een capaciteit van 
1000 personen  

 Buitenruimte: / 
 Budget:/ 
 Leuk weetje? Dit jeugdcentrum is volledig gelijkvloers. 

 

1. Plaatsbezoeken 

http://www.zappaworld.be/
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JongerenCompetentieCentrum  Zappa (vzw Kafka) –  
29/08/2011 

 

1. Plaatsbezoeken 
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Scouts/Akabe Lint – 29/08/2011 
 Ligging: Luitersheide 5, 2547 Lint (Antwerpen) 
 Website: www.scoutslint.be 
 Bouwjaar: 2005 
 Architect: / 
 Gebouw: open bebouwing 
 Eigenaar gebouw: vzw Scouting Lint 
 Financiering: grond van gemeente, lokalen gefinancierd 

door de vzw (waarbij ze 220 000 euro van de gemeente 
gekregen hebben + zelf nog bedrag bijgelegd) 

 Gebruik: door scouts en Akabe (15 leden) 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: 812m² 

 1 grote zaal (192m²), 4 taklokalen (elk 80m²), 2 
taklokalen (elk 48m²), 1 taklokaal (40m²) 

 Leidinglokaal (40m²) 
 Materiaalkot (56m²) 
 Keuken (28m²) 
 jongens- en meisjestoiletten (met doucheruimte), 

aangepast toilet, EHBO-lokaal (+- 80m²) 
 Buitenruimte: / 
 Budget:/ 
 Leuk weetje? Deze lokalen zijn zeer leuk gesignaleerd en 

hebben een verlaagd kookgedeelte in de keuken 

1. Plaatsbezoeken 
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Scouts/Akabe Lint – 29/08/2011 

1. Plaatsbezoeken 
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JeugdOntmoetingsCentrum Ahoy – 29/08/2011 
 Ligging: Kosterijstraat 5, 2110 Wijnegem (Antwerpen) 
 Website: www.ahoy.be 
 Bouwjaar: 2006 
 Architect: Llox-architecten (Ney and partners voor de 

constructie) 
 Gebouw: open bebouwing, modern gebouw met 3 

verdiepingen 
 Eigenaar gebouw: Gemeentebestuur Wijnegem - Dexia NV 
 Financiering: gemeente (Het gebouw wordt gehuurd van 

de gemeente) 
 Gebruik: het gebouw bestaat op het gelijkvloers uit een 

kinderdagverblijf en de jeugddienst. Het eerste verdiep is 
de fuifzaal (200personen) en repetitielokaal, op het 
tweede verdiep zit praatcafé Pierlala.  

 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: 1300 m2 
 Buitenruimte: op de bovenste verdieping is er een terras 

(het kinderdagverblijf heeft een buitenruimte ) 
 Budget:1 800 000 € (excl. BTW) 
 Leuk weetje? Het jeugdcentrum ligt op de verdiepingen 

maar is ook bereikbaar met een lift. 
 

1. Plaatsbezoeken 
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JeugdOntmoetingsCentrum Ahoy – 29/08/2011 
 

1. Plaatsbezoeken 
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Akabe 47ste Koningin Fabiola – 29/08/2011 
 Ligging: Rogier van der Weydenstraat 2, 2650 Edegem 

(Antwerpen) 
 Website: http://47aka.be/site/ 
 Bouwjaar: / 
 Architect: / 
 Gebouw: in het oorspronkelijke Fort 5 te Edegem gelegen 

aan het stadspark,halfopen bebouwing met een 
gelijkvloers en een verdieping.  

 Eigenaar gebouw: gemeente 
 Financiering: gemeente (Het gebouw wordt gehuurd van 

de gemeente) 
 Gebruik: enkel Akabe in dit deel van het fort (andere 

delen: theater, sporthal,…) 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: / 
 Buitenruimte: vooraan toegangspad met klein grasveld, 

achteraan het stadspark 
 Budget: / € (excl. BTW)  
 Leuk weetje? De verdieping is tevens toegankelijk met een 

trapliftje. 
 

1. Plaatsbezoeken 



© Enter vzw 

Akabe 47ste Koningin Fabiola – 29/08/2011 
 

1. Plaatsbezoeken 
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Jeugdhuis Club 9 Koersel – 15/09/2011 
 Ligging: Albert I laan 41- 3582 Koersel (Limburg) 
 Website: www.club9.be 
 Bouwjaar: 1972-1973 
 Architect: / - (bij verbouwing a-ateljee) 
 Gebouw: een achthoekig gelijkvloers gebouw, open 

bebouwing 
 Eigenaar gebouw: gemeente  
 Financiering: gebruiksovereenkomst met de stad - Club 9 

vzw moet zelfstandig met eigen middelen instaan voor 
dagelijks onderhoud en kosten.  Er staat een verbouwing 
geplant (voldoen aan de normen voor geluidsisolatie, 
brandveiligheid, hygiëne, …): isolerende schil rondom de 
buitengevel, nieuw plat dak, vernieuwing elektrische 
installaties, nieuwe sanitaire voorzieningen, verhoging 
plafond boven podium, overdekt terras aan de voorzijde 

 Gebruik: jeugdhuis 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: / 
 Buitenruimte: vooraan verhard plein (incl. parking), 

achteraan grasveld met verhard pad. Op deze locatie zit 
ook de Chiro. 

 

1. Plaatsbezoeken 
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Jeugdhuis Club 9 Koersel – 15/09/2011 
 Budget: In 2004 werd een subsidiedossier ingediend. De 

minister geeft 125.000 euro subsidie en ook de provincie 
belooft geld. Van de 400.000 euro kosten neemt de stad 
meer dan de helft voor haar rekening. Club 9 levert ook 
een financiële bijdrage.  

 Leuk weetje? Ze gaan verbouwen met aandacht voor 
toegankelijkheid 
 

1. Plaatsbezoeken 
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Jeugdhuis Club 9 Koersel – 15/09/2011 
 

1. Plaatsbezoeken 
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Chirojongens ‘wij’ Koersel – 15/09/2011 
 Ligging: Albert I laan 41- 3582 Koersel (Limburg) 
 Website: www.chirowijkoersel.be 
 Bouwjaar: 1972-1973 
 Architect: / 
 Gebouw: een gelijkvloers gebouw, open bebouwing 
 Eigenaar gebouw: gemeente  
 Financiering: gemeente - gebruiksovereenkomst met de 

stad 
 Gebruik: Chiro 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: / 
 Buitenruimte: vooraan verhard plein (incl. parking), 

achteraan grasveld met verhard pad. Op deze site zit ook 
de jeugdhuis Club 9. 

 Budget: / € (excl. BTW)  
 Leuk weetje? Alles is gelijkvloers en er is een drempelloze 

toegang 
 

1. Plaatsbezoeken 
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Chirojongen ‘wij’ Koersel – 15/09/2011 
 

1. Plaatsbezoeken 
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Jeugdhuis Bascule Eversel – 15/09/2011 - buitenzijde 
     Ligging: Butastraat 20/1, 3550 Heusden-Zolder (Limburg) 
 Website: www.jhbascule.be 
 Bouwjaar: 
 Architect: / 
 Gebouw: Het jeugdhuis zit in de kelder, op deze locatie 

zitten ook de Scouts en gidsen Eversel. 
 Eigenaar gebouw: 
 Financiering: 
 Gebruik: jeugdhuis, jeugdvereniging 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: / 
 Buitenruimte: Voor de toegang een beklinkerd terras, er 

rond kiezel en een grasplein en voetbalveld 
 Budget: / € (excl. BTW)  
 Leuk weetje? Er is naast de trap ook een platformliftje dat 

naar de kelderverdieping (jeugdhuis) gaat.  
 

1. Plaatsbezoeken 
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Jeugdhuis Bascule Eversel – 15/09/2011 
 

1. Plaatsbezoeken 
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Jeugdhuis ‘t mutske Laken – 18/10/2011  
     Ligging:Schapenweg 2, 1020 Laken (Brussel) 
 Website: www.mutske.be 
 Bouwjaar: ingebruikname na verbouwing oktober 2011 
 Architect: Plan A architecten 
 Gebouw: gesloten bebouwing, gelijkvloers en verdieping 
 Eigenaar gebouw: jeugdhuiswerking zelf 
 Financiering: VGC en Vlaanderen 
 Gebruik: jeugdhuis 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: / 
 Buitenruimte: een klein grasveld 
 Budget: / € (excl. BTW)  
 Leuk weetje? Bij de verbouwing werd er zoveel mogelijk 

rekening gehouden met toegankelijkheid (maar niet altijd 
even consequent en bruikbaar) 
 

1. Plaatsbezoeken 
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Jeugdhuis ‘t mutske Laken – 18/10/2011 
 

1. Plaatsbezoeken 
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 Drie screenings 
a) Jeugdhuis Sumo Opglabbeek 
b) Akabe De Kim Zottegem 
c) FOS Open Scouting 345° De Toekan Lovenjoel 
 

2. Screenings 

Akabe en scouts De Kim  
Zottegem (Oost-Vlaanderen) 

Fos De Toekan 
Lovenjoel (Vlaams-Brabant) 

Jeugdhuis Sumo  
Opglabbeek (Limburg) 
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 Ligging: Dorpsstraat 43, 3660 Opglabbeek (achter de Spil)  
 Website: www.jeugdhuissumo.be 
 Bouwjaar: / gebouw in gebruik sinds 2005 
 Gebouw: oud schoolgebouw. Dit maakt deel uit van 

verschillende gebouwen waar ook de chiro,  grabbelpas-Swap, 
en een sportaccommodatie gevestigd zijn. 

 Eigenaar gebouw: gemeente – Sumo mocht cascoruimte zelf 
inrichten 

 Financiering: idem 
 Gebruik: 1x/week: vrijdagavond vanaf 20u 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: 280 personen 

 Gem. bezetting: 20-40 personen - ±100 personen (fuif)  
 Buitenruimte: oude speelplaats 
 Budget: / 
 Leuk weetje? Dit jeugdhuis is volledig gelijkvloers 

 

a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

http://www.jeugdhuissumo.be/
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 Beelden: 

a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 



© Enter vzw 

a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

 Algemene toegankelijkheid en richtlijnen 
toegankelijkheid. 

 Schema: keten van toegankelijkheid, van, naar en in 
het gebouw 

  

 
 

Knelpunt: niet toegankelijk 
Aandachtspunt: toegankelijk met hulp 
Conform: toegankelijk 
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a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

 Conclusie: 
 Er is geen aangepaste parkeerplaats voorzien.  Het is best 

deze te situeren aan de zijde van de Dorpsstraat gezien 
de kortere afstand tot de inkom van het jeugdhuis. Een 
aangepaste parking aan de achterzijde voorzien heeft 
geen zin aangezien de routing geblokkeerd is. 
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a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

 Conclusie: 
 De hoofdinkom is bruikbaar (dorpel in helling 
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a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

 Conclusie: 
 De standaard toiletten zijn in orde. 
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a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

 Conclusie: 
 Bij het aangepast toilet dienen een aantal knelpunten 

weggewerkt te worden.  De ruimte op zich mag geen 
dienst doen als opslagruimte voor poetsmateriaal.  De 
beugel staat te ver geplaatst van de toiletpot om 
bruikbaar te zijn en de deur kan niet afgesloten worden. 
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a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

 Conclusie: 
 In de inkomhal zelf dient enkel de vloermat(ten) 

vervangen te worden. 
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a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

 Conclusie: 
 De deur van de feestzaal klemt bij het openen. 
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a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

 Conclusie: 
 In de feestzaal is er geen onderrijdbaar gedeelte aan de 

toog en de tafels zijn beperkt onderrijdbaar. 
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a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

 Conclusie: 
 De signalisatie is goed zichtbaar. 
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a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

Actieplan om de toegankelijkheid te verbeteren: 
  
Ingrepen ifv de afwerking: 
Hieronder worden die werken opgenomen die vrij eenvoudig en met beperkte 
middelen uitgevoerd kunnen worden, meestal door eigen personeel. Deze werken 
verhogen in grote mate het gebruikscomfort van het gebouw. 

 
 Het op hoogte aanbrengen van signalisatie en 
         informatieborden.  
 Het voorzien van onderrijdbare tafels. 
 Het correct instellen van de trekkracht van de deuren  
         (schuren van deur feestzaal opheffen). 
 Het vervangen van de bedieningselementen aan deuren door  
         goed omgrijpbare modellen (aangepast toilet).  
 Het terug laten functioneren van het slot (licht te bedienen  
         hefboomsysteem) van het aangepast toilet. 
 Het voorzien van een horizontale beugel aan de binnenzijde  
          van de toiletdeur. 
 Het vervangen van draaikranen door éénhendelsystemen of  
         automatische kranen op wastafels.  
 Het visueel aanduiden van drempel (inkomdeur). 
 Aangepast toilet : WC rol herplaatsen / kledinghaak terug  
         plaatsen / hoogte spiegel aanpassen. 
 Het vervangen van de vloermat in de inkomhal. 
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a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 

Actieplan om de toegankelijkheid te verbeteren: 
  
Ingrepen ifv de inrichting 
Werken die in de planning en/of begroting dienen opgenomen te worden. Het zijn 
vrij eenvoudige werken, maar die toch meer vragen dan de ingrepen ifv de 
afwerking. Deze werken dragen bij tot de algemene toegankelijkheid van het 
gebouw. 

 
 Het voorzien van aangepaste parkeerplaats (zijde  
         Dorpsstraat). 
 Het verbreden van het toegangspoortje aan de zijde van de  
          Dorpsstraat. 
 Een voorrijdmogelijkheid voorzien om personen met een  
         beperking onmiddellijk aan de inkom te mogen brengen. 
 Onderrijdbaar gedeelte aan de toog voorzien.  
 … 
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Actieplan om de toegankelijkheid te verbeteren:  
  
Structurele ingrepen: 
Werken waarbij aanpassingen moeten gebeuren aan de structuur van het gebouw.  
Deze werken vereisen  structurele verbouwingswerken en dragen bij tot de integrale  
toegankelijkheid van het gebouw en zijn omgeving. 

 
 Het herinrichten van het aangepast toilet. 
 … 
  
  
  
  

 

a) Screening jeugdhuis Sumo 
29/06/’11 
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b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 

 Ligging: Bevegemstraat 2, 9620 Zottegem (Oost-Vlaanderen) 
 Website: 

http://jeugdbewegingzottegem.blogspot.com/2010/06/akabe-
zottegem.html 

 Bouwjaar: 1968 (deels gerenoveerd en uitgebreid laatste 13 
jaar) 

 Architect: / 
 Gebouw: open bebouwing, gelijkvloers en verdieping  
 Eigenaar gebouw: vereniging zelf 
 Financiering: De vereniging zelf staat in voor het onderhoud, 

grote herstellingen, verwarming, elektriciteit en 
verbouwingen. Om de nodige fondsen te verzamelen, 
organiseren ze jaarlijks een kaas&dansavond, verhuur lokalen, 
subsidies toerisme Vlaanderen jeugdverblijven type A  

 Gebruik: eigen gebruik (scouts en Akabe) en verhuur lokalen 
 Oppervlakte/zaalcapaciteit: / 
 Buitenruimte: verhard vooraan en naar de toegangen, 

achteraan een speelweide 
 Budget: / 
 Leuk weetje? Deze vereniging heeft een verlaagd 

kookgedeelte in de keuken. 
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b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 

 Beelden: 
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b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 

 Algemene toegankelijkheid en richtlijnen 
toegankelijkheid. 

 Schema: keten van toegankelijkheid, van, naar en in 
het gebouw 

  

 
 

Knelpunt: niet toegankelijk 
Aandachtspunt: toegankelijk met hulp 
Conform: toegankelijk 
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 Conclusie: 
 Het parkeerterrein beschikt niet over afgebakende 

parkeerplaatsen maar is voldoende ruim. In de buurt is er 
geen aangepaste parkeerplaats voorzien. Er is wel een 
voorrijdmogelijkheid. Er is geen afgeschuinde borduur 
(drempel 12cm). 

b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 
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 Conclusie: 
 De toegangen liggen aan de zij- of achtergevel. Dit is niet 

duidelijk zichtbaar vanaf de straat. De toegangen zijn 
goed bruikbaar of bruikbaar met hulp. 

b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 
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 Conclusie: 
 De standaard toiletten zijn bruikbaar. Er wordt echter 

onvoldoende gebruik gemaakt van kleurcontrasten en er 
is geen schot tussen de urinoirs. Er is een drempel naar 
de douches. 

b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 
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 Conclusie: 
 In de aangepaste badkamer is het aangepast toilet 

bruikbaar met hulp. (enkele deurvleugel te smal,deur 
met sleutel, geen beugel op deur, ruimte te klein,…)  

b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 
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 Conclusie: 
 De douche in de aangepaste badkamer is ook enkel 

bruikbaar met hulp (onvoldoende manoeuvreerruimte, 
slechte plaatsing kraan,…) 

b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 
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 Conclusie: 
 De wasbekkens zijn niet bruikbaar voor rolstoelgebruikers 

maar er is ook een onderrijdbare wastafel aanwezig.  

b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 
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 Conclusie: 
 De keuken is bereikbaar via een hellend vlakje en mits 

hulp kunnen rolstoelgebruikers bij de kookactiviteiten 
helpen. 

b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 
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 Conclusie: 
 De dagzaal is goed bereikbaar en goed bruikbaar. De 

tafels zijn onderrijdbaar. Enkele lokalen liggen op de 
verdieping die niet bereikbaar zijn maar er zijn ook 
lokalen beneden. 

b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 
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Actieplan voor om de toegankelijkheid te verbeteren: 
 
Ingrepen ifv de afwerking: 
Hieronder worden die werken opgenomen die vrij eenvoudig en met beperkte 
middelen uitgevoerd kunnen worden, meestal door eigen personeel. Deze werken 
verhogen in grote mate het gebruikscomfort van het gebouw. 

 

 Het voorzien van signalisatie en informatieborden.  
 Het voorzien van een horizontale beugel aan de binnenzijde  
          van de toiletdeur (aangepast toilet). 
 WC rol herplaatsen / kledinghaak plaatsen op een bereikbare  
         hoogte/ hoogte spiegel aanpassen/slot aanpassen. 
 Schotten plaatsen tussen de urinoirs 
 Het vervangen van draaikranen door éénhendelsystemen of  
         automatische kranen op wastafels.  
 Keuken correct inrichten (meubilair is verplaatsbaar) 
 Het visueel aanduiden van niveauverschillen (drempel naar  
         douche en hellend vlak) en van deuren, sanitair,… 
 Drempel afschuinen aan buitentoegang tot de keuken 
 …   

b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 
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Actieplan om de toegankelijkheid te verbeteren: 
  
Ingrepen ifv de inrichting 
Werken die in de planning en/of begroting dienen opgenomen te worden. Het zijn 
vrij eenvoudige werken, maar die toch meer vragen dan de ingrepen ifv de 
afwerking. Deze werken dragen bij tot de algemene toegankelijkheid van het 
gebouw. 

 
 Beugels correct plaatsen in aangepaste badkamer 
 Deuren verbreden (daar waar de deuren bestaan uit een  
         deur met een extra vleugel), voldoende opstelruimte  
          voorzien. 
 Herinrichten omgeving (gemeente dient borduur weg te  
         werken). 
 …   
  

 

b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 
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Actieplan om de toegankelijkheid te verbeteren:  
  
Structurele ingrepen: 
Werken waarbij aanpassingen moeten gebeuren aan de structuur van het gebouw.  
Deze werken vereisen  structurele verbouwingswerken en dragen bij tot de integrale  
toegankelijkheid van het gebouw en zijn omgeving. 

 
 Vergroten en correct inrichten van aangepaste badkamer 
 Niveauverschillen correct overbruggen 
 Aangepaste keuken voorzien. 
 Trappen aanpassen 
 Verdieping toegankelijk maken (dit vraagt zeer grote werken) 
 … 
  
  
  

 

b) Screening Akabe De Kim 
16/08/’11 
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 Ligging: Groot Park 8, 3360 Lovenjoel 
 Website: www.detoekan.be 
 Bouwjaar: / (opgericht in 1910) 
 Gebouw: gelijkvloerse open bebouwing 
 Eigenaar gebouw: gemeente 
 Financiering: gemeente + vzw de toekan 
 Gebruik: Fos scouts 
 Oppervlakte/Zaalcapaciteit: / 
 Buitenruimte: groot grasveld 
 Budget: / 
 Leuk weetje? Dit jeugdlokaal is volledig gelijkvloers 

 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 



© Enter vzw 

 Beelden: 
 
  

 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 
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 Algemene toegankelijkheid en richtlijnen 
toegankelijkheid. 

 Schema: keten van toegankelijkheid, van, naar en in 
het gebouw 

  

 
 

Knelpunt: niet toegankelijk 
Aandachtspunt: toegankelijk met hulp 
Conform: toegankelijk 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 



© Enter vzw 

 Conclusie: 
 De Heerbaan (foto links) is te smal om aangepaste 

parkeerplaatsen te voorzien.  De afstand tot het scouts 
lokaal is eveneens ver. 

 Aan de Keizerstraat (foto rechts) is er ruimte voor 
handen.  Als hier de aangepaste parkeerplaatsen worden 
voorzien, dan dient het toegangspad tot het scoutslokaal 
eveneens aangepast te worden.  Enkel een parkeerplaats 
voorzien is geen zinvolle investering. 

 
 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 
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 Conclusie: 
 De toegangspaden naar het Scoutslokaal vanaf de 

Heerbaan en de Keizersraat vertonen een aantal kleinere 
knelpunten. 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 



© Enter vzw 

 Conclusie: 
 Er dienen twee treden overbrugd te worden om het 

scoutslokaal te betreden (hoofdtoegang).   
 De hoofdinkom kan enkel toegankelijk gemaakt 

worden als men een hellend vlak voorziet.   
 De ideale oplossing bestaat erin het terrein op te 

hogen om alzo met een laag hellingspercentage tot 
de voordeur te geraken en voor de deur zelf een 
opstelruimte van 150cm op 150cm te voorzien.  

 Een (goedkoper) alternatief is om een hellend vlak 
uit te voeren in traanplaat.  Men dient wel rekening 
te houden met de afrijbeveiliging. 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 
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 Conclusie: 
 Er dienen twee treden overbrugd te worden bij alle 

toegangen behalve het lokaal van de Jong Verkenners / 
Gidsen.  Voor deze laatste is het knelpunt dat de deur 
zéér moeizaam te openen is. 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 
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 Conclusie: 
 Er is geen aangepast toilet. De toiletten beschikken niet 

over de benodigde afmetingen. Het heeft het weinig zin 
om structurele ingrepen te doen. De ruimte is 
gewoonweg niet voor handen.   

 Bij de toiletten zijn de deuren niet voldoende breed. 

 
 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 
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 Conclusie: 
 De horizontale circulatie is niet geheel volgens de 

richtlijnen maar is wel bruikbaar. 
 Het merendeel van de binnendeuren hebben een vrije 

doorgangbreedte groter dan 90cm. 

 
 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 
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 Conclusie: 
 Alle lokalen zijn voldoende ruim zodat de benodigde 

draaicirkel steeds voor handen is. 
 De onderrijdbaarheid van de tafels  is een knelpunt. 
 De ruimte van het ontspanningslokaal is zéér krap 

bemeten.  De toog is niet onderrijdbaar. 

 
 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 
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 Conclusie: 
 De keuken is niet bruikbaar voor een persoon in een 

rolstoel. 
 De toog of de keuken aanpassen zijn structurele ingrepen 

dewelke de toegankelijkheid niet in grote mate verhogen.  
Enkel door meubilair (zetels – tafeltjes – barkrukken - …) 
weg te laten bekomt men voldoende ruimte om een 
rolstoel te kunnen plaatsen. 

 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 
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 Conclusie: 
 Vanaf de straatzijde is er geen signalisatie met 

vermelding FOS Scouts De Toekan. 
  

 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 
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Actieplan voor om de toegankelijkheid te verbeteren: 
 
Ingrepen ifv de afwerking: 
Hieronder worden die werken opgenomen die vrij eenvoudig en met beperkte 
middelen uitgevoerd kunnen worden, meestal door eigen personeel. Deze werken 
verhogen in grote mate het gebruikscomfort van het gebouw. 

 

 Het aanbrengen van signalisatie en informatieborden.  
 Het aanbrengen van kleurcontrasten.  
 Het voorzien van onderrijdbare tafels. 
 Het vervangen van draaisloten door hefboomsystemen op  
         verschillende deuren. 
 Het visueel aanduiden van drempels. 
 Het herplaatsen van het meubilair in de ontspanningsruimte. 
 Een vaste beugel plaatsen, zowel aan de wand als aan de  
          toiletdeur. 
 Toiletbril verhogen, contrasterend t.o.v. de toiletpot. 
 Toiletrol houder plaatsen. 
 Deuromkadering contrasterend maken t.o.v. deurblad /              
         muurgeheel. 
 Handvat schuifdeur herplaatsen. 
 Deurklinken in een ander kleur verven. 
 … 

 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 
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Actieplan om de toegankelijkheid te verbeteren: 
  
Ingrepen ifv de inrichting 
Werken die in de planning en/of begroting dienen opgenomen te worden. Het zijn 
vrij eenvoudige werken, maar die toch meer vragen dan de ingrepen ifv de 
afwerking. Deze werken dragen bij tot de algemene toegankelijkheid van het 
gebouw. 

 
 Het voorzien van aangepaste parkeerplaatsen. 
 Wegwerken van de knelpunten op de toegangspaden. 
 Een voorrijdmogelijkheid voorzien om personen met een  
         beperking onmiddellijk aan de inkom te mogen brengen. 
 … 

 
  

 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 
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Actieplan om de toegankelijkheid te verbeteren:  
  
Structurele ingrepen: 
Werken waarbij aanpassingen moeten gebeuren aan de structuur van het gebouw.  
Deze werken vereisen  structurele verbouwingswerken en dragen bij tot de integrale  
toegankelijkheid van het gebouw en zijn omgeving. 

 
 Het voorzien van een hellend vlak aan de hoofdinkom. 
 Aangepast toilet voorzien. 
 … 

 
  
  

 

a) Screening Fos De Toekan 
15/09/’11 


