
Toegankelijkheidsfonds
Breda

De gemeente Breda wil dat iedereen kan meedoen, ook mensen met een beperking. Een goede toegankelijkheid van 

gebouwen is daarom heel belangrijk. Daarvoor zijn soms aanpassingen nodig. De gemeente wil eigenaren en exploitanten 

van panden graag een impuls geven en heeft daarom een toegankelijkheidsfonds ingesteld. 

In dit fonds zit € 185.000. Breda Gelijk (voorheen BCG) beheert het fonds.  

Voor wie is het fonds?
Het fonds is er voor eigenaren en exploitanten van een gebouw met een publieke functie in de gemeente Breda. Dus voor u als 

winkelier, horecaondernemer, of andersoortige dienstverlener. Maar ook als u tandarts, opticien, fysiotherapeut of apotheker bent. Of 

als u uw podium of evenement toegankelijker wilt maken.

Welke aanpassingen?
Zowel aanpassingen aan onroerende als roerende zaken komen in aanmerking. U kunt denken aan aanpassingen als wandbeugels 

bij toiletten, een oprijplaat/drempelhulp of mobiele pinautomaten. Misschien wilt u de hoogte van de balie aanpassen of obstakels bij 

de nooduitgang wegnemen, of een bouwkundig advies van Stichting Zet. 

Hoe werkt het fonds?
Investeringen tot € 500 kunnen volledig worden bekostigd uit het fonds. Voor de kosten daarboven geldt een onderscheid tussen 

profit en non-profit instellingen. Profit instellingen kunnen maximaal 25% van het resterende bedrag bekostigd krijgen, non-

profit instellingen maximaal 50%. Rekenvoorbeeld: een drempelhulp van € 640 wordt tot € 500 euro volledig vergoed. Van de  

resterende € 140 krijgen profit instellingen € 35 (25%) en non-profitinstelingen € 70 (50%) vergoed. Voor beide sectoren geldt een 

maximumbedrag van € 5.000 als tegemoetkoming.

Meer info
Wit u meteen een aanvraag indienen? Liever eerst meer info over de exacte criteria en de procedure? 

Ga naar www.breda-gelijk.nl of neem contact op via toegankelijkheidsfonds@breda-gelijk.nl.



VN-verdrag 
In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor mensen met een beperking 

geratificeerd. Sindsdien is toegankelijkheid geen vrijblijvend issue meer. Alle 

ondernemers en exploitanten van publieke voorzieningen dienen sinds 1 januari 

2017 hun pand zo toegankelijk mogelijk te laten zijn. Misschien weet u al welke 

maatregelen u gaat nemen. Lees dan de andere kant van deze flyer. Vraagt u 

zich af hoe u de toegankelijkheid van uw pand kunt verbeteren? 

Lees dan hieronder verder. 

Quick wins
Om te beginnen, eenvoudige aanpassingen met groot effect:

-  Een drempelhulp bij de entree, voor mensen in een rolstoel of met een 

kinderwagen of rollator

- Een toegangsdeur zonder zware dranger

- Nog beter: een toegangsdeur die met een knop te bedienen is

-  Markeringen op glazen deuren, om te voorkomen dat slechtzienden er 

tegenaan lopen

- Markeringen op traptreden, met name de eerste en de laatste

- Beugels bij het toilet en zaken als zeep en handdoeken op 1 meter hoogte

- Een mobiel pinapparaat dat ook vanuit een rolstoel te bedienen is

-   Een nooduitgang zonder treden en met verhard pad, voor mensen in een 

rolstoel, met rollator of met een kinderwagen

Schouwen
Bedrijven die willen weten hoe toegankelijk hun pand is, 

kunnen een schouw laten doen. Dat is een check waarbij een 

bouwkundig adviseur samen met een ervaringsdeskundige 

alle aspecten van toegankelijkheid beoordeeld.  

De bevindingen en adviezen komen in een rapport en 

de toegankelijkheidsgegevens worden gepubliceerd op 

gewoonweg.nl. Een mogelijke vervolgstap is een bouwkundig 

advies met een overzicht van de wenselijke en noodzakelijke 

aanpassingen.

Trainingen
Hoe geef je mensen met een beperking het gevoel dat ze 

welkom zijn. Het zijn vaak kleine attenties die het gevoel 

van gastvrijheid enorm stimuleren. Breda Gelijk biedt samen 

met Zet trainingen aan voor medewerkers uit horeca, retail 

en andere dienstverlenende branches op het gebied van 

bejegening. 

U kunt zich via e-mail opgeven bij Jeanet Notten

jeanetnotten@breda-gelijk.nl

Breda brengt het samen
De gemeente Breda investeert flink om Breda toegankelijker te maken voor 

mensen met een beperking. De gemeente wil samen met eigenaren en 

exploitanten doorpakken en bekostigt daarom 200 schouwen. 

Wilt u ook een gratis schouw laten doen? 

Er is nog een beperkt aantal beschikbaar. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Breda Gelijk: jeanetnotten@breda-gelijk.nl.

Toegankelijkheid:
geen vrijBlijvend issue


