
Het organiseren van een knelpuntenwandeling  

Deze knelpuntenwandeling vond plaats te Lubbeek op zaterdag 28 april 2018 om 10 u. 

We waren blij dat er heel wat mensen met een beperking aanwezig waren. Geïnteresseerden die 
eens wilden weten hoe een wandeling in Lubbeek zou aanvoelen als ze zich in zo'n situatie zouden 
bevinden, kregen een rolstoel/rollator, blinddoek en witte stok of oordoppen. 

We vertrokken aan het gemeentehuis (bezoek loketten, toilet voor mensen met een beperking), 
gingen langs de sporthal (kleedkamers, polyvalente zaal, toilet voor mensen met een beperking) en 
de bib (inscansysteem, lift, boekenrekken, toilet voor mensen met een beperking) via de Gellenberg 
naar de Dorpskring (selfbanking Belfius en KBC, handelszaken, bushalte, post, Carrefour) en kwamen 
zo terug naar het gemeentehuis. 
Iedereen kreeg een checklist mee . Zo konden de deelnemers de moeilijkheden noteren die ze 
onderweg tegenkwamen. 

Na de wandeling kreeg iedereen de kans om hun impressie over de wandeling weer te geven en alle 
checklisten werden verzameld. We waren het allemaal eens: er is nog veel werk aan de winkel om de 
toegankelijkheid in onze gemeente aan te pakken! 
 
Dit zijn de voornaamste opmerkingen/indrukken van onze wandeling: 
Gemeentehuis 
- Geen geleiding voor de blinden naar de loketten. 
- Geen kleuren of speciale tegels aan de treden van de trappen. Ook de trapleuningen moeten 
verlengd worden.  
- De lift is niet aangepast voor de blinden (toetsen met geluid, braille) en er is geen bediening voor de 
slechthorenden en de doven (visuele boodschappen, display met lichtsignaal). 
- De deuren van de toiletten zijn te zwaar om te openen. 
 
Sporthal 
- Geen automatische schuifdeur. De huidige deur is veel te zwaar om te openen. 
- Losliggende tegels in de inkomhal. 
- Het toilet voor mensen met een beperking is niet in orde : geen wasbak, geen handvat naast het 
toilet. Dit toilet zou volledig vernieuwd moeten worden. 
- Geen vuilbakjes aanwezig op de mannentoiletten. 
- Buiten zijn er geen geleide tegels naar de sporthal. 
 
Bib 
- De BIB is niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel (geen automatische deuren, deur is veel te 
zwaar). 
- Geen duidelijk zichtbaar onderscheid tussen de trappen en het hellend vlak: best met kleuren 
aanduiden.  
- De bovenste boeken op de rekken/ tijdschriften in de leeszaal zijn niet bereikbaar voor mensen met 
een rolstoel. 
- De spiegel in het toilet voor mensen met een beperking hangt te hoog, het vuilbakje is te klein en 
het WC papier zat niet op de WC-rol. 
- Bij het binnenkomen : geen toeleiding naar het onthaal voor de blinden. 
- Het scherm voor het inscansysteem staat te ver voor rolstoelgebruikers. 
 
Omgeving gemeentehuis/vijver 
- De lichtpunten aan de vijver zijn voor slechtzienden hinderlijk. Licht moet altijd van boven naar 



onder schijnen en mag niet van opzij komen. Ook de lantaarnverlichting voldoet niet op de parking 
van de kerk: het licht schijnt door het glas langs alle kanten.  
- De vijver is onveilig afgesloten en bepaalde punten zijn onvoldoende afgeschermd voor 
slechtzienden. Gebrek aan rubberen tegels aan de rand van de vijver. 
- Twee grote ronde openingen in de paden (met een diameter van 1 meter) zijn niet goed 
afgeschermd: gevaarlijke situatie.  
- Grote opening tussen de leuning van de brug (toegang gemeentehuis) en de vijver. Eventueel op te 
lossen door een afgeronde leuning of een rubberen tegel te plaatsen. 
- Geen geleiding naar het gemeentehuis. Geen herkenning van de voetgangerszone. 
 
Oversteekplaatsen 
- Te weinig of geen oversteekplaatsen op de Gellenberg en de Dorpskring (bv aan het begin van de 
parking aan de kerk). 
- Gebrek aan geleiding : nergens zijn er ribbeltegels van de huizen naar de oversteekplaatsen toe en 
er zijn geen noppentegels aan het begin en het einde van het zebrapad (oversteekplaats Gellenberg, 
bank, apotheker, bakker, kerk). 
- Het niveauverschil aan de oversteekplaats op de Gellenberg: de boordstenen zijn te hoog. 
 
Stoepen 
- De stoep aan de bib is uitgehold door hinderlijke goten. 
- Geen verschil tussen fietspaden en voetpaden op de Dorpskring: fietsers op het voetpad, auto's op 
het fietspad. 
- Geen parkeer- en stilstaanverbod op de verhoogde bermen en stoepen van de Dorpskring: bv aan 
de apotheek en aan de overkant van Bakker Franky. Rolstoelen en rollators kunnen niet door. 
- Voor de blinden zijn er nergens geleide tegels - je hebt geen flauw idee waar je je bevindt: bushalte, 
oversteekplaats of straat. 
- Aan de bouwwerven op de Gellenberg: nadars staan niet volledig dicht, waardoor je als blinde de 
werf op kan lopen. 
- Hinderlijk verkeersbord op fietspad/voetpad Gellenberg. 
- Hinderlijke reclameborden van de handelaars en drankautomaten op de Dorpskring versperren de 
weg: gevaarlijke situatie. 
- Smalle doorgang op de stoep aan Carrefour. 
 
Rustbanken 
- Geen plaats voor een rolstoel naast de zitbank. 
 
Bushalte 
- Het bushokje is niet bereikbaar door het hoog niveauverschil met de stoep. 
- Geen geleide lijnen, informatietegels en noppentegels aan de bushalte. Je weet niet waar de 
bushalte, het fietspad en het voetpad begint/eindigt. 
- Ontbreken van brailleschrift voor slechtzienden/blinden. 

De meeste handelaars, het café, de banken en de kerk zijn niet bereikbaar voor rolstoelgebruikers en 
rollators: te hoge drempels en trappen. De aanwezige hellende vlakken zijn te steil. 
De boekentil is niet bereikbaar voor rolstoelgebruikers: deze staat op een verhoogd stuk. 
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