
Zon, zee… zorgeloos.
Een toegankelijk strand 

voor iedereen!

2 juli 2007 t.e.m. 31 augustus 2007 

Middelkerke
Nieuwpoort
Westende

Naar het strand zonder hindernissen?
Assistentie nodig bij het strandbezoek? 

Bijkomende informatie:

• www.nieuwpoort.be 
(website toegankelijk Nieuwpoort)

• www.middelkerke.be

• www.inclusie.be

• www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen

We horen graag uw mening/ervaringen/suggesties … :
• in de uitvalbasis ligt een gastenboek waar u uw erva-

ringen, suggesties … kunt neerschrijven
• of stuur een mail naar intro@inclusie.be
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met steun van de Vlaamse regering 
in het kader van het Kustactieplan 2005 – 2009



Rolstoelgebruikers, personen met een visuele handi-
cap, moeilijke stappers, het jonge gezin met de kin-
derwagen, tijdelijk geblesseerden … botsen vaak op
hindernissen bij een bezoek aan het strand: obstakels
op de weg tussen de tramhalte en het strand, geen
rolstoeltoegankelijk toilet in de omgeving van het
strand … 

Vanaf 2 juli 2007 kan iedereen probleemloos genieten
van een dagje aan zee op het strand van Middelkerke,
Westende en Nieuwpoort.

Een toegankelijk strand voor iedereen? 

Op en bij het strand zijn volgende zaken voorzien: 
• een toegankelijke weg vanaf de dichtstbijzijnde halte

van de kusttram
• voldoende voorbehouden parkeerplaatsen in de direc-

te omgeving
• een rolstoeltoegankelijk toilet en een toegankelijke

douche met omkleedruimte
• mogelijkheid om strandrolstoelen te ontlenen
• een verhard pad op het strand 
• een verharde zone op het strand waar rolstoelen kun-

nen staan

Assistentie nodig?

Zelfs met een perfect toegankelijke omgeving is het voor
sommige mensen met een handicap onmogelijk om de
Vlaamse Kust te bezoeken. Indien zij kunnen gebruik
maken van extra assistentie wordt een dagje aan zee wel
mogelijk. Tijdens de maanden juli en augustus worden
assistenten ingezet op het strand. 

Assistentie waarvoor? 

Bijvoorbeeld: mensen met een motorische en/of visuele
handicap begeleiden van bij de tramhalte of de parking
tot op het strand, assistentie verlenen bij persoonlijke
verzorging (toiletbezoek, omkleden …), bij de transfer van
de eigen rolstoel naar een strandrolstoel, een senior
assisteren bij het wandelen tot aan een geschikt plaatsje
op het strand … 

De assistenten kunnen enkel ingezet worden in de direc-
te omgeving van hun uitvalsbasis en voor een beperkte
tijd. Een daguitstap samen met een assistent behoort
dus niet tot de mogelijkheden.

Wanneer?

Elke dag van 10.30 uur tot 18.30 uur
2 juli 2007 – 31 augustus 2007

Een assistent nodig?

• Spreek de assistenten aan op het strand. Je kan ze vin-
den bij de toegankelijke sanitaire accommodaties op
het strand. 

• Of bel vooraf:
Nieuwpoort: 0498 92 92 79 
Middelkerke: 0474 88 80 52 
Westende: 0498 90 58 34

Waar?

Toegankelijk strand in Nieuwpoort: links van Hendrika -
plein
• Uitvalbasis assistenten: container links van de strand-

post
• toegankelijke tramhalte: Nieuwpoort Bad
• voorbehouden parkeerplaatsen: Hendrikaplein

Toegankelijk strand in Middelkerke: links van Eper nay -
plein, richting Westende (Casino)
• uitvalbasis assistenten: naast openbare toiletten
• toegankelijke tramhalte: Arthur De Greefplein
• voorbehouden parkeerplaatsen: Jules Van Den Heuvel -

straat (www.middelkerke.be)

Toegankelijk strand in Westende: hoek Strand laan/
Koning Ridderdijk
• uitvalbasis assistenten: naast openbare toiletten
• toegankelijke tramhalte: Sint-Laureins
• voorbehouden parkeerplaatsen: hoek Strandlaan/

Koning Ridderdijk (www.middelkerke.be)


