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HOE EEN TOEGANKELIJK EVENEMENT ORGANISEREN?
Het gemeentebestuur wil i.s.m. het Sociaal Huis en de Gehandicaptenraad alle organisatoren van activiteiten aanmoedigen om die zoveel als mogelijk toegankelijk te
maken. We hebben het dan niet alleen over personen met een beperking, maar ook
over jonge ouders met een kinderwagen of ouderen in het algemeen. Allen hebben
ze voordeel bij een toegankelijk evenement. Het gemeentebestuur neemt daarom ook
regelmatig initiatieven om de toegankelijkheid van publieke ruimten te verbeteren.

Welke hulpmiddelen kan je bij de gemeente uitlenen?

• Borden met pictogrammen: borden om een rolstoeltoegankelijk toilet en een mindervalide parkeerplaats aan te duiden
• Oprolbare ramp: dit is een handig systeem om een opstapje, drempel of trap
te overbruggen. De aluminium oprijplaat is zeer stabiel, flexibel, betrouwbaar en
verstelbaar. Bovendien licht van gewicht en makkelijk te vervoeren in je auto. De
oprolbare oprijplaat is niet alleen beschikbaar voor organisaties of inrichters van
evenementen maar voor elke inwoner. Heb je bijvoorbeeld een verjaardagfeestje en
is er thuis of op de feestlocatie geen systeem om met een rolstoel makkelijk binnen
te rijden, aarzel dan niet en reserveer de oprolbare oprijplaat!
• Mobiel mindervalide toilet: de Gehandicaptenraad geeft een toelage aan elke
vereniging of organisator van een evenement die een mobiel mindervalide toilet
plaatst. De voorwaarden en het aanvraagformulier voor gedeeltelijke terugbetaling
van de huurprijs voor een mobiel rolstoeltoegankelijk toilet kan je vragen aan de balie
van het Evenementenloket, Tongersesteenweg 8, Riemst - tel. 012 44 03 70
Je kan de pictogramborden en oprolbare oprijplaat gratis ontlenen en reserveren bij
de gemeentelijke Uitleendienst tijdens de openingstijden van het gemeentehuis:
dienst Welzijn, Tongersesteenweg 8, Riemst - tel. 012 44 03 70 - uitleen@riemst.be

Welke hulpmiddelen kan je bij de provincie Limburg uitlenen?

• Ringleidinginstallatie: een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met
een hoortoestel het geluid in bijvoorbeeld een zaal of kerk kunnen beluisteren zonder storend omgevingsgeluid. Je kan een ringleidinginstallatie uitlenen
via de provinciale Uitleendienst – uitleendienst@limburg.be - tel. 011 23 76 04 www.limburg.be/pul - materialenlijst - geluid – ringleidinginstallatie

Aangepast vervoer nodig?

Als organisator van een evenement mag je rolstoelgebruikers doorverwijzen naar de
Mindermobielencentrale. Zij kunnen bij het Sociaal Huis terecht om aangepast vervoer
aan te vragen: Sociaal Huis, Paenhuisstraat 15, Riemst - tel. 012 44 09 10 - sociaalhuis@riemst.be

