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De Raad voor Personen met een Handicap op wandel.



U was te sportief en huppelt nu op krukken? 

U duwt een kinderwagen of de rolstoel van uw oma? 

Of u gebruikt een loophulp om een beetje steviger 

te staan? Hoe voelt het dan als u door trappen of 

andere hindernissen ergens niet naar binnen 

of voorbij kunt? 

In deze brochure vindt u informatie over 

toegankelijkheid in onze gemeente en nuttige 

adressen als u minder vlot uit de voeten kunt. 

Het is een momentopname (zomer 2015) en zeker geen 

naslagwerk, maar helpt u misschien toch op weg. 

Hebt u aanvullingen of voorstellen, laat het ons weten, 

want ‘toegankelijkheid’ is niet alleen iets voor 

senioren of personen met een handicap.

Toegankelijk @ Schoten 
‘Toegankelijk @ Schoten’ is een initiatief van 
het gemeentebestuur, het OCMW, de Raad 
voor Personen met een Handicap (RPH) en 
het Winkelcentrum Schoten. Gemeentehuis en 
OCMW-gebouwen, bib en banken, winkels en 
warenhuizen, dienstencentra en artsenprak-
tijken, cafés en restaurants, enzovoort. Hoe 
toegankelijk zijn ze voor mensen die op een 
of andere manier minder mobiel zijn? 

Een deskundige ‘werkgroep toegankelijkheid’ 
neemt Schoten doorlopend onder de loep. Ruim 
500 publiek toegankelijke gebouwen worden 
gescreend op drempels en trappen, deuren en 
doorgangen, matten en hindernissen, enzo-
voort. Ook zijn voorbehouden parkeerplaatsen 
voor gehandicapten en aangepaste toiletten 
opnieuw in kaart gebracht. 

Voorlopig blijkt slechts 1 op 4 gebouwen 
toegankelijk, al of niet met een beetje hulp. 
Toegankelijk @ Schoten wil daar verbetering 
in brengen, want leren kijken vanuit ‘rolstoel-
perspectief’ is door de toenemende vergrijzing 
voor iedereen die (ver)bouwt een goede 
investering. 

Om alle kinderwagen- en rolstoelvriendelijke 
gebouwen positief in de verf te zetten krijgen 
ze een deursticker ‘Schoten Toegankelijk’. Zo 
weet u direct of u er vlot binnen kunt.
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Met de rolstoel op straat
Rijdt u ‘stapvoets’ met een gewone of elek-
trische rolstoel dan bent u een ‘voetganger’. 
Gebruik het voetpad. Is er geen voetpad of 
is het te smal, gebruik dan het fietspad of 
de rijweg. Zorg ervoor dat u opvalt: fluohesje, 
vlaggetje, verlichting en reflectoren. 
Rijdt u sneller dan stapvoets (en zeker bij meer 
dan 18 km per uur) dan bent u voor de wet 
zéker een fietser: gebruik het fietspad of de 
rijweg. Maak dat u gezien wordt! Een fietsbel 
en fietsverlichting zijn verplicht. 

Voor gewone en elektrische rolstoelen is een 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid niet 
verplicht. 

De gratis brochure ‘Met de rolstoel in het 
verkeer’ vindt u op het gemeentehuis, in 
De Kaekelaar, de bib, de dienstencentra en 
woonzorgcentra of op www.bivv.be.

Aangepast autorijden
Hebt u door ziekte, ongeval of handicap moeite 
met het besturen van een motorvoertuig? Praat 
er over met uw arts en contacteer dan CARA. Na 
het invullen van een medische vragenlijst be-
oordeelt CARA uw rijgeschiktheid in de praktijk 
en geeft advies om uw voertuig aan te passen 
(stuur, pedalen, draaibare zetel, liftje, …).

Ook als rolstoelgebruiker moet u in de auto een 
gordel dragen! Kan dit niet (medische reden), 
vraag dan vrijstelling. 

> CARA - Centrum voor rijgeschiktheid en 
voertuigaanpassing 

 Haachtsesteenweg 1405 – 1130 BRUSSEL
 02 244 15 52 
 CARA@bivv.be - www.bivv.be 

Parkeerkaart
Als ziekte of handicap uw zelfredzaamheid 
en beweging beperken en u zich dus moeilijk 
kunt verplaatsen, hebt u misschien recht op 
een speciale parkeerkaart. Met deze kaart mag 
u parkeren op plaatsen voorbehouden aan 
personen met een handicap. Let op: soms is 
er een tijdsbeperking en moet betaald worden, 
zelfs met een G-parkeerkaart. Het kan verschil-
len per gemeente.

Uw G-parkeerkaart is strikt persoonlijk op uw 
naam, als chauffeur of passagier. U moet dus 
zelf geen auto bezitten om ze te krijgen. Nie-
mand mag de kaart gebruiken als u niet zelf 
in het voertuig zit! Leg de kaart vooraan in het 
voertuig op het dashboard zodat het symbool 
van de rolstoel goed zichtbaar is.
Meer info op www.handicap.fgov.be.

>  Dienst pensioenen en sociale premies
 Lokaal Dienstencentrum ’t Dorp
 Jozef Van Craenstraat 1
 pensioendienst@ocmwschoten.be 
 03 680 07 75 

Parkeerplaatsen  
Schoten telt meer dan 200 parkeerplaatsen 
voorbehouden aan personen met een han-
dicap. Ruim één derde ligt op de openbare 
weg en op openbare parkings bij openbare 
gebouwen, scholen, dienstencentra, enzovoort. 
Ze zijn altijd aangeduid met een verkeersbord 
en meestal ook met een rolstoelsymbool of 
schildering op de grond. De overige plaatsen 
vindt u bij warenhuizen of ‘voor de deur’. Als 
houder van een G-parkeerkaart kunt u aan 
uw woning een G-parkeerplaats aanvragen 
bij het gemeentebestuur. Let op: u krijgt geen 

‘persoonlijke’ plaats. Iemand anders met zo’n 
kaart mag er dus ook parkeren.

Zonder geldige kaart op een G-plaats par-
keren of parkeren mét een blauwe kaart 
zonder dat de houder van de kaart erbij is, 
getuigt van weinig respect. Zelfs met het 
excuus ‘het is maar voor even’, blijft het 
asociaal en is het een verkeersovertreding 
(graad 2) die veel geld kost. En als de po-
litie vaststelt dat een kaart ‘onrechtmatig 
gebruikt wordt’, kan ze voor langere tijd 
ingetrokken worden. 

Vervoer nodig?
Hebt u door handicap, ziekte of leeftijd ver-
voersproblemen? Kijk dan eens in onderstaand 
aanbod en bel voor meer info en tarieven. 
Vrijwilligers verzorgen het vervoer met eigen 
auto of met een rolstoelbus.

MinDER MoBiELEn CEntRALE 
Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt.
Rijden alle dagen 24/24 volgens beschikbaar-
heid chauffeurs met personenwagens.
> 03 646 16 88 – elke werkdag 10-16 uur.

HAnDiCAR SCHotEn – LiftBUS oCMW
Alleen voor rolstoelgebruikers (ook tijdelijk) 
en één begeleid(st)er. Rijdt alle dagen 24/24 
(behalve op kerstmis en met nieuwjaar).
> 03 646 52 98 – elke werkdag 14-16 uur.

BooDSCHAppEntAxi
De lokale dienstencentra organiseren op vaste 
dagen een boodschappentaxi naar Schotense 
warenhuizen. 
>  03 680 07 77 (’t Dorp) en 
 03 644 67 94 (Cogelshof) 
 elke werkdag 09-16 uur.

UW ziEkEnfonDS
Voor sommige medische behandelingen orga-
niseert of vergoedt uw ziekenfonds uw vervoer, 
bijv. voor nierdialyse, bestraling en chemothe-
rapie, revalidatie in bepaalde centra, …

DE LiJn 
In Schoten rijdt geen Belbus meer. De haltes 
aan Carrefour Bredabaan zijn toegankelijk.

Schoten toegankelijk 
voor iedereen! 

[ verkeer ]
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Rolstoelwandelingen
In een handig mapje vindt u ‘10 aangepaste 
wandelingen’ over goed begaanbare wandelwe-
gen. Aanbevolen voor senioren, rolstoelgebrui-
kers én gezinnen met kinderwagens. Gratis bij 
de balie vrije tijd in De Kaekelaar of in de bib, de 
dienstencentra en woonzorgcentra, bij Toerisme 
Voorkempen en de Bode van Schoten. 
Een paar keer per jaar organiseert de RPH ook 

‘rolstoelwandelingen’. Ze worden aangekondigd 
in de krant, de Bode van Schoten, op de website 
van de gemeente, … U bent altijd welkom.

Doof of slechthorend
Voor ruim 6000 doven en slechthorenden in 
Vlaanderen blijft gebarentaal het belangrijkste 
communicatiemiddel. Toch heeft Vlaanderen 
pas sedert 2006 een officiële Vlaamse geba-
rentaal. Veel nuttige adressen vindt u op www.
vlaamsegebarentaal.be/links.php.

Wist u dat doven, slechthorenden en perso-
nen met een spraakbeperking de hulpdien-
sten kunnen bereiken per sms? Dit gaat 
via een speciaal nummer, na voorafgaande 
registratie. Info op www.112.be/nl/sms.

G-sport
Verschillende verenigingen bieden in onze 
gemeente sport aan voor fysiek en verstande-
lijk gehandicapten. Volwassenen en kinderen. 
Basketbal, jiu jitsu, korfbal, voetbal, zwemmen, 
zitdans, petanque, boccia, turnen, …
En kijk ook eens op www.gsport.be.
> sportdienst@schoten.be – 03 680 10 70

Scholen
Jaarlijks nodigen de jeugddienst van de ge-
meente en de RPH de Schotense basisscholen 
uit om leerlingen een beetje te laten ervaren 
wat ‘handicap’ kan betekenen. In speelse 
proeven en sport leren ze zich in een rolstoel 
of geblinddoekt of met gebarentaal uit de 
slag te trekken. Er is ook extra aandacht voor 
gehoorbescherming.

Raad voor personen met een handicap 
(in dienstencentrum Cogelshof)
> toegankelijk@schoten.be
  03 685 47 31

Bouwvergunning en 
advies toegankelijkheid
Vraagt u een bouwvergunning aan voor een 
publieke ruimte of een publiek toegankelijk 
gebouw dan is een officieel advies toegan-
kelijkheid vereist. Dit geldt ook voor meer-
gezinswoningen vanaf 6 wooneenheden. De 
technische dienst van de gemeente legt de 
plannen voor aan een officieel erkend bureau. 
Dit advies is bindend. De kosten zijn beperkt. 
> technischedienst@schoten.be
 03 680 09 00
 nuttige tips: www.toegankelijkgebouw.be

Meldpunt 
toegankelijkheid 
Op het meldpunt toegankelijkheid van de 
gemeente kunt u gratis en vrijblijvend advies 
vragen voor een toegang zonder hindernissen. 
U kunt er ook problemen en positieve voor-
beelden melden over de toegang tot publieke 
gebouwen, voorbehouden parkeerplaatsen, 
aangepaste toiletten, struikelstenen en moei-
lijke doorgangen op het voet-fietspad.
> toegankelijk@schoten.be

Aangepast sanitair  
Het lijstje ‘rolstoeltoiletten’ bij deze brochure is 
zeker niet volledig. De vermelde toiletten vol-
doen op het ogenblik van de screening (zomer 
2015) aan de minimumeisen. Sommige zijn heel 
sober ingericht, andere helemaal in orde. Som-
mige met ruime openingsuren, andere beperkt. 

Speciale stoeptegels
U hebt ze zeker al zien liggen, de beige reliëf-
tegels in het voetpad of bij haltes van De Lijn. 
Deze ‘geleidetegels’ met ribbels of noppen 
helpen blinden en slechtzienden om met 
de witte stok richting te zoeken en stop- en 
keerpunten te herkennen. 
Bij het vernieuwen van straten worden ze stee-
vast voorzien. En de verkeerslichten aan het 
gemeentehuis hebben al lang een ‘rateltikker’ 
met een aftellend geluidssignaal. 

[ toegankelijkheid ] [ allerlei ]

[ gezondheid ]

AED-toestellen 
Bij een hartstilstand is reanimeren én het 
gebruik van een AED-toestel van levensbelang. 
Automatische externe defibrillatoren vinden we 
in Schoten op enkele centraal gelegen en druk 

bezochte plaatsen en zeker waar veel sporters 
of senioren samenkomen. De adressen vindt 
u in de bijlage bij deze brochure.

Interesse in een korte cursus defibrilleren? 
> gezondheid@schoten.be – 03 644 67 94
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[ plan toegankelijk @ schoten ]

Pastoor Ballingstraat 41, 3550 Heusden-Zolder    
Tel. 011 45 87 00 - info@gentle.be

Nadruk geheel of gedeeltelijk verboden. 
Hoewel aan de opmaak van dit gemeenteplan 
de grootst mogelijke zorg is besteed, is de uitgever 
niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten
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[ toegankelijk @ schoten ]

Toiletten
toiletten met aanpassingen voor personen met verplaatsingsproblemen 
(rolstoel, rollator, krukken, …) in publiek toegankelijke gebouwen. niet 
alle toiletten zijn volledig rolstoeltoegankelijk. op slechts enkele van 
de vermelde adressen kan men zomaar binnenstappen en het toilet 
opzoeken. op de meeste plaatsen zal een simpele vraag volstaan om 
u op weg te helpen. nergens kan men “de klok rond” terecht.

1 St–Cordulastraat 10 de Kaekelaar
2 Verbertstraat 3 Gemeentehuis – burgerzaken
3 Verbertstraat 25 oCmW cafetaria
4 markt 15 Café de Gilde, Belfius en Bnp paribas Fortis
5 Curielaan 1 Huis van het kind
6 St–Cordulastraat 23 ’t arsenaal Scot
7 St–Cordulastraat 22 Brasserie Gambrinus
8 H. Consciencestraat Begraafplaats
9 j. Van Craenstraat 4 academie muziek en woord
10 j. Van Craenstraat 1 Lokaal dienstencentrum ’t dorp
11 paalstraat 39 inG
12 Vordensteinstraat 76 Sporthal Vordenstein
13 Kasteeldreef riddershoeve en Kasteel van Schoten – de Kelder
14 Kasteeldreef park van Schoten – toiletgebouwtje
15 Kasteeldreef Cafetaria voetbal + atletiek park 
16 e. Blangenoisstraat Sporthal atheneum
17 Gasketelplein 10 politiekantoor
18 eksterdreef 6 de zeurt – sporthal, tafeltennis en Simikos
19 Horstebaan 2 oranjerie de Vlinder Vordenstein
20 Fortbaan 11 Wijklokaal
21 Lariksdreef 2 Wijklokaal
22 Schijnparklaan 1 Wijklokaal
23 deuzeldlaan 48 Lokaal dienstencentrum Cogelshof
24 deuzeldlaan 140 Bibliotheek deuzeld
25 Wijtschotbaan 12 de vier notelaars
26 Brechtsebaan 591 tuincentrum rodenburg
27 Bredabaan 967 Carrefour (ingang aan Lunch Garden) en Quick
28 papenaardekensstraat 150 ijs mama Calinka
29 paalstraat 129 Home Shop (doe-het-zelf)

AED
automatische externe defibrillatoren

1 Gemeentehuis Hoek St-Cordulastraat 
2 Gemeentepark tussen kasteel en riddershoeve
3 Vordenstein Sporthal
4 de zeurt Sporthal
5 Sint-michielscollege Sporthal 
6 park van Schoten atletiek en voetbal
7 dienstencentrum Cogelshof ingang
8 dienstencentrum ‘t dorp ingang

Voorbehouden parkeerplaatsen
parkeerplaatsen op de openbare weg of op openbare terreinen 
die voorbehouden zijn voor houders van een parkeerkaart voor 
gehandicapten. niet in dit lijstje: plaatsen met een openbaar 
karakter (bijv. supermarkten) en parkeerplaatsen “voor de deur” 
van gehandicapten, toegekend op het adres van de aanvrager. 

1 markt zijkanten 3
2 St-Cordulaplein Kerk St-Cordula 3
3 Gelmelenstraat Gelmelenhofke 1
4 H. Consciencestraat Begraafplaats 3
5 Verbertstraat 25 WzC Verbert-Verrydt 3
6 j. Van Craenstraat 6 Bejaardenflats 1
7 j. Van Craenstraat 1 LdC ‘t dorp 1
8 j. Van Craenstraat oCmW admin 2
9 zamenhoflaan 16 Gelmelenpark 1
10 Kruispadstraat ’t Ven 5
11 paalstraat 45 aan Standaardboekh 2
12 paalstraat 135 Hoek rodenborgstr 1
13 Gelmelenstraat 103 Cm / aCV 1
14 Churchilllaan 51 de Voorzorg 1
15 Gasketelplein 10 politie 3
16 paalstraat Hoek Gasketelplein (rode Kruis) 1
17 Vordensteinstraat 76 Sporthal Vordenstein 3
18 Kopstraat park Vordenstein 2
19 a. Heulensstraat Kerk Filippus 2
20 j. Hendrickxstraat pleintje de Valk 1
21 Borgeindstraat 261 Serviceflats 1
22 S. meeuslei Kerk H. Hart 2
23 Voorschotenlaan LdC Cogelshof 4
24 marsstraat Hoek Voorschotenlaan (Cogelspark) 2
25 Kasteeldreef de parkiet (speeltuin) 2
26 Lindelei Hoek Villerslei 1
27 Villerslei Kerk H. Familie 1
28 a. dineurlaan Hoek Villerslei 1
29 Lariksdreef Hoek Wezelsebaan wijklokaal) 2
30 Kunstlei Kindsheid jesu (school) 2
31 a. nahonlei Kindsheid jesu (school) 2
32 esksterdreef 6 Sportpark de zeurt 9
33 e. Blangenoisstraat Sporthal atheneum 3

 Iefke Hendrickx, schepen voor toegankelijkheid, met de trofee “De gouden stoemper”. 
Schoten werd hiermee bekroond als toiletvriendelijke gemeente (2013). 



[ detailplan centrum toegankelijk @ schoten ]
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de grootst mogelijke zorg is besteed, is de uitgever 
niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten
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Dit plan biedt u 
een overzicht van 
voorbehouden 
parkeerplaatsen op 
de openbare weg en 
aangepaste toiletten 
voor gehandicapten. 
Ook de plaats van 
AED-toestellen 
(automatische 
externe 
defibrillatoren) is 
aangegeven. 
Meer info vindt u in 
de brochure Schoten 
toegankelijk. 
Uiteraard is dit een 
momentopname 
en wijzigt er altijd 
ergens wel iets. 
Hebt u opmerkingen 
en correcties dan 
verwerken wij 
die graag in een 
volgende druk. 

TOEGANKELIJKHEIDSPLAN

Raad voor personen met een handicap 
Deuzeldlaan 48 (dienstencentrum Cogelshof)  >  toegankelijk@schoten.be  >  03 685 47 31

TOEGANKELIJKHEIDSPLAN
Bijlage bij brochure Schoten toegankelijk 
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