
Toegankelijkheidsfonds Breda
De gemeente Breda wil dat iedereen kan meedoen. Ook mensen 
met een beperking. Een goede toegankelijkheid van gebouwen is 
heel belangrijk. Dan moet je soms iets aanpassen. De gemeente 
wil eigenaren en beheerders van gebouwen graag ondersteunen. 
Daarom is het toegankelijkheidsfonds ingesteld. Breda Gelijk 
beheert het fonds.

Voor wie is het fonds?
Bezit je een gebouw? Of beheer je een gebouw met een openbare functie in de gemeente 
Breda? Ben je winkelier, horecaondernemer of andere dienstverlener? Misschien tandarts, 
fysiotherapeut of apotheker? Wil je je podium of evenement toegankelijker maken? Dan kun je 
geholpen worden.

Welke aanpassingen?
Diverse aanpassingen zijn mogelijk. Denk aan beugels 
aan de wand bij toiletten. Misschien wil je de hoogte van 
de balie aanpassen of hindernissen bij de nooduitgang 
wegnemen.

Hoe werkt het fonds?
Je kunt een aanvraag doen via www.breda-gelijk.nl 
Aanpassingen tot € 1.000 worden voor 100% vergoed.  
Boven € 1.000 krijg je 50% vergoed. Je krijgt maximaal € 3.000.

Meer info
Wil je gelijk een aanvraag doen? Ga naar www.breda-gelijk.nl 
Of wil je liever eerst meer informatie?  
Neem contact op met Erwin Hoek:  
erwinhoek@breda-gelijk.nl of bel 06 1999 9385



Toegankelijkheid: Hard nodig!
Verenigde Naties verdrag 
In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor mensen met een 
beperking getekend.
Alle eigenaren en beheerders van openbare voorzieningen 
moeten sinds 1 januari 2017 zorgen dat hun pand zo toegankelijk 
mogelijk is.

Snelle en eenvoudige verbeteringen
-  Een drempelhulp bij de entree. Voor mensen in een rolstoel of 

met een kinderwagen of rollator.
-  Een deur die makkelijk open gaat.
-  Nog beter: een deur die met een knop te bedienen is.
-  Waarschuwingen op glazen deuren. Zo lopen mensen er minder 

snel tegenaan.
-  Waarschuwing op traptreden. Vooral op de eerste en de  

laatste trede. Speciaal voor mensen die slecht zien.
-  Beugels bij het toilet.
-  Zeep en handdoeken op 1 meter hoogte.
-  Een losse pinautomaat die ook vanuit een rolstoel te gebruiken is.
-  Een nooduitgang zonder treden en met verhard pad.  

Voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen of rollator.

Schouwen
Bedrijven die willen weten hoe toegankelijk hun pand is, kunnen een schouw laten doen. 
Dat is een onderzoek waarbij alle kanten van toegankelijkheid worden bekeken. Een 
medewerker van Breda Gelijk doet dat samen met een ervaringsdeskundige. 
De oordelen en adviezen komen in een rapport.
Een volgende stap is een bouwkundig advies. 
Dit advies wordt verzorgd door deskundigen van Mediplus.  
Dit bedrijf levert ook de materialen die nodig zijn.

Trainingen
Hoe geef je mensen met een beperking het gevoel dat ze welkom zijn? Dit hoort ook bij 
toegankelijkheid. Het zijn vaak kleine dingen die dat gevoel kunnen vergroten.  
Breda Gelijk biedt hier trainingen voor aan. 

Je kunt hierover informatie krijgen bij Gwen van der Meer:  
gwenvandermeer@breda-gelijk.nl of bel 06 - 1999 9374


