
INFOMOMENT 
TOEGANKELIJKHEID



Programma

• Thema parkeren

• Toelichting Hoge Nood

• Toelichting beweegroutes rond de woonzorgcentra

• Informatiedoorstroom

• Drankje in het ecocafé



Thema parkeren: Shop & Go



Thema parkeren: aanvraag PPMH

• Inwoners van Roeselare die beschikken over een 
parkeerkaart voor personen met een handicap, kunnen een 
parkeerplaats aanvragen in de nabije omgeving van hun 
woning 

• OPGELET: hier zijn voorwaarden aan verbonden! 



Aanvraag PPMH: voorwaarden

1) Je woont binnen de blauwe zone 

OF

Je lijdt aan een snel degeneratieve aandoening en beschikt over een 
adviesrapport van een multidisciplinair team

OF

Je woont buiten de blauwe zone, maar er is een hoge parkeerdruk (binnen een 
straal van 100 meter van de woning hebben 75% van de woningen geen garage, 
oprit of carport EN er is geen openbare parking)  

2) Je hebt geen eigen garage, oprit of carport

3) Binnen een straal van 100 meter van de woning is er geen andere PPMH 
aanwezig



Aanvraag PPMH: proces

1) Je vult het online aanvraagformulier in via 
https://www.roeselare.be/formulier/aanvraag-
parkeerplaats-voor-personen-met-een-handicap



Aanvraag PPMH: proces

2) Kopieën van parkeerkaart en medisch onderzoek
3) Locatiebezoek 
4) Dienst Mobiliteit
5) College van Burgmeeester en Schepenen
6) Beslissing via brief

OPGELET: Wanneer een parkeerplaats aangelegd wordt, is deze 
niet persoonlijk voor de aanvrager. Elke persoon met een 
parkeerkaart voor personen met een handicap mag dan op de 
aangelegde parkeerplaats parkeren.



Hoge Nood

• Via de website www.hogenood.nu, vind je een overzicht 
van alle toegankelijke toiletten in een stad of gemeente.

• Hoge Nood app
• Toont toiletten in de buurt
• Geeft voorzieningen weer (bv. een rolstoel toegankelijk toilet)



Hoge Nood



Beweegroutes rond WZC

• 10.000 stappen project: extra laagdrempelig aanbod 
• Duurzame en goedkope methode om de inwoners van de stad meer 

te laten bewegen
• Doel: 5 beweegroutes creëren in de onmiddellijke omgeving van de 

WZC
• Waterdam en Ter Berken
• Sint-Henricus, Hovenier en PVT
• De Zilverberg
• BEN vzw
• Westerlinde

• Een beweegroute is voorzien van een startbord, wegwijzers en 
laagdrempelige beweegoefeningen (1-2km)

• Nauwe samenwerking met de woonzorgcentra



Informatiedoorstroom: Welzijnswijzer



Informatiedoorstroom: Welzijnswijzer

• www.welzijnswijzer.roeselare.be

• Ik zoek informatie: zeer brede thema’s (gezondheid, geld, 
ontmoeting, …)

• Ik heb een handicap of ik heb zorg nodig: 
• Zorgbudget voor mensen met een handicap
• Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
• Tegemoetkoming voor personen met een handicap
• Premie voor mantelzorgers
• Parkeerkaart voor personen met een handicap

http://www.welzijnswijzer.roeselare.be/


Informatiedoorstroom: Welzijnswijzer

• Activiteitenkalender: RSL Op Post, De Living…

• Over het Welzijnshuis: wie zijn wij, aanbod, zitdagen…

• Contacteer ons: mail, telefoonnummer… 



Informatiedoorstroom: Iedereen 
#VANRSL
• www.iedereen.vanrsl.be



SAMENLEVEN@ROESELARE.BE
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