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Aanleiding 
Vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning en ook vanuit de nota ‘samen leven’ van de provincie 
Noord Brabant wordt ingezet op participatie van alle burgers in de samenleving. Integrale 
toegankelijkheid is hiervoor een voorwaarde. Hierbij wordt ingezet op fysieke toegankelijkheid van 
voorzieningen, toegankelijkheid in sociale zin (bijvoorbeeld bejegening) en toegankelijkheid van de 
informatievoorziening.  
 
Binnen de provincie Noord Brabant zet Stichting Zet zich hiervoor in. Hierbij wordt samengewerkt met 
gemeenten en belangenorganisaties. De provincie levert hieraan een financiële bijdrage. Stichting Zet 
heeft in dit kader het concept ‘toegankelijke stad’ en het concept ‘drempelvrij dorp’ ontwikkeld. In 
verschillende steden/dorpen in Noord Brabant is geprobeerd dit concept uit te rollen. Zo is de gemeente 
Loon op Zand vanuit Zet benaderd voor het project ‘drempelvrij dorp’.  
 
Inhoud project Drempelvrij Dorp Loon op Zand 
Het project drempelvrij dorp richt zich op integrale toegankelijkheid in de brede zin van het woord. Het 
gaat hierbij om de volgende vier pijlers:  

1. fysieke toegankelijkheid van voorzieningen  
2. toegankelijkheid in sociale zin, met name gericht op bejegening 
3. toegankelijkheid van de informatievoorziening 
4. toegankelijk beleid, gericht op gelijke kansen voor iedereen  

Dit levert zowel een sociale meerwaarde op (iedereen heeft toegang en niemand wordt uitgesloten) als 
een economische (meer mensen kunnen gebruik maken van de voorzieningen).  
 
Vanwege het toeristisch-recreatieve karakter van de gemeente Loon op Zand is het project specifiek 
gericht op de toeristisch recreatieve voorzieningen. Doelstelling was dan ook: een toegankelijke 
gemeente zijn voor toeristen / bezoekers en daarmee gelijktijdig ook voor de burger/recreant in de eigen 
woonomgeving. De drie pijlers waarop het project binnen de gemeente Loon op Zand zich heeft gericht 
zijn:  

1. fysieke toegankelijkheid van toeristisch recreatieve voorzieningen 
2. sociale toegankelijkheid van de toeristisch recreatieve voorzieningen 
3. toegankelijkheid van de toeristisch recreatieve informatievoorziening 

De vierde pijler van integrale toegankelijkheid (toegankelijk beleid) is in dit kader minder relevant en 
daarom achterwege gelaten. 
 
Bij het project zijn alle partijen betrokken die zich binnen de gemeentegrenzen bezig houden met 
toegankelijkheid (bijvoorbeeld het gehandicaptenplatform). Anderzijds is binnen het project uiteraard 
een belangrijke rol weggelegd voor de partijen die zich bezig houden met toerisme en recreatie binnen 
de gemeentegrenzen (ondernemers, belangenverenigingen, VVV). Uiteindelijk is de toegankelijkheid 
van toeristisch recreatieve voorzieningen grotendeels de verantwoordelijkheid van de betreffende 
ondernemers (bijvoorbeeld groepsaccommodaties) en betrokken organisaties (bijvoorbeeld het VVV).  
 
De rol van de gemeente binnen dit project was faciliteren, stimuleren en aanjagen. Het streven was met 
beperkte inzet van middelen te bereiken dat de toegankelijkheid van de toeristisch recreatieve 
voorzieningen binnen de gemeente Loon op Zand verbetert of op zijn minst bevorderd wordt.  
 
Procesevaluatie 
In december 2011 is in de Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA) reeds gesproken over deelname aan 
het project. De deelnemende partijen konden zich vinden in de doelstelling van het project en waren 
bereid om hieraan een bijdrage te leveren. Het project is opgenomen in het actieprogramma toerisme 
en recreatie en de uitvoering viel hiermee onder de verantwoordelijkheid van de LTA.  
 
In maart 2012 nam het college definitief het besluit deel te nemen aan het project en hiervoor de 
benodigde middelen (met name de inzet van uren) beschikbaar te stellen. Middels een persbericht is dit 
in de lokale media bekend gemaakt. Het gehandicaptenplatform is afzonderlijk geïnformeerd over het 
project.  
 
Er is op 18 april 2012 een startbijeenkomst belegd, gekoppeld aan de lancering van de toeristisch 
recreatieve website 1001xLoonopZand. Helaas is deze startbijeenkomst op het laatste moment 
geannuleerd vanwege een gebrek aan belangstelling.  
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In de hierop volgende maanden is vanuit Zet actief ingezet op het benaderen van toeristisch recreatieve 
ondernemers. Dit gebeurde via de bestaande gremia zoals de LTA, de vereniging voor 
groepsaccommodaties (GLOZ) en andere ondernemersverenigingen. Dit leverde echter nog niet direct 
resultaat op.   
 
In oktober 2012 is een nieuwsbrief uitgekomen waarin nogmaals de aandacht is gevestigd op het 
project. In de nieuwsbrief zijn interviews opgenomen met de wethouder en een vertegenwoordiger van 
het gehandicaptenplatform Kaatsheuvel Loon op Zand De Moer (KLM), is algemene informatie te 
vinden over Zet en specifiek over het project drempelvrij dorp. Tevens is een coupon toegevoegd 
waarmee ondernemers het bedrijf gratis kunnen laten toetsen op toegankelijkheid.  
 
Gekoppeld aan deze nieuwsbrief is een uitnodiging verzonden voor een bijeenkomst (op 12 november 
2012) georganiseerd door het gehandicaptenplatform in samenwerking met gemeente en Zet. Deze 
bijeenkomst ‘een cursus klantvriendelijkheid met een knipoog’ had tot doel ondernemers op een ludieke 
manier te laten zien waarom toegankelijkheid van belang is voor de klantvriendelijkheid. Helaas ging 
ook deze bijeenkomst niet door vanwege een gebrek aan belangstelling.   
 
Hierna is Zet voor de laatste maal aan de slag gegaan met het actief benaderen van ondernemers. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot een veertiental afspraken voor bedrijfsbezoeken. Deze bedrijven zijn in de 
maanden november en december bezocht en getoetst op toegankelijkheid. Per bedrijf zijn de resultaten 
verwerkt in een bedrijfsscan / advieskaart. Deze advieskaarten (en in enkele gevallen wat uitvoeriger 
rapportages) zijn in december verzonden aan de betrokken bedrijven. 
 
In januari 2013 is het project afgerond. In de LTA vergadering van 26 februari 2013 is nog eens 
teruggekeken op het project en is de ondernemers gevraagd hun ervaringen te delen. Mede op basis 
hiervan is voorliggend evaluatie tot stand gekomen.  
 
Inventarisatie toegankelijkheid voorzieningen 
 

1. Groepsaccommodatie Arbeid Adelt, De Moer 
2. Groepsaccommodatie ’t Moertje, De Moer 
3. Camping Zwammenberg, De Moer 

 
4. Groepsaccommodatie De Binnenheide, Loon op Zand 
5. Groepsaccommodatie De Suikerberg, Loon op Zand 
6. Herberg Manege van Loon, Loon op Zand 
7. Kampeerboerderij Kraanven, Loon op Zand 
8. Vakantieboerderij De Mussenberg, Loon op Zand 
9. Manege Duikse Hoef, Loon op Zand 

 
10. Efteling Hotel, Kaatsheuvel 
11. Efteling Bosrijk, Kaatsheuvel 
12. Hotel Joremeinshoeve, Kaatsheuvel 
13. Vakantiepark Oostappen Droomgaard, Kaatsheuvel 
14. VVV Kaatsheuvel 

 
De resultaten van 11 scans zijn verwerkt op advieskaarten met daarop de belangrijkste resultaten van 
de inventarisatie en een aantal verbeteradviezen. Deze kaarten zijn met een begeleidend schrijven naar 
de ondernemers gestuurd. In 3 gevallen is een uitgebreidere rapportage geschreven (Manege Duikse 
Hoef, Efteling Hotel en Efteling Bosrijk). Ook deze rapportages zijn naar de ondernemers verzonden. 
De resultaten zijn daarnaast gepubliceerd op de website Toegankelijk Brabant 
(www.toegankelijkbrabant.nl).  
 
Evaluatie 
Over het algemeen zijn de resultaten positief te noemen. De indruk bestaat dat de toeristisch 
recreatieve ondernemers op een goede manier bezig zijn met de toegankelijkheid. Uiteraard zijn er uit 
de scans enkele verbeterpunten voortgekomen waarmee de toegankelijkheid van de toeristisch 
recreatieve bedrijven verbetert.  
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Het is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de betrokken ondernemers de verbeterpunten al dan 
niet op te pakken. Gezien het ongunstige economische klimaat, zal het voor veel ondernemers lastig zal 
zijn om de adviezen ten aanzien van de fysieke toegankelijkheid op korte termijn op te pakken en uit te 
voeren. 
 
Aanpassingen ten aanzien van de sociale toegankelijkheid van de voorzieningen (bejegening) en de 
toegankelijkheid van de informatievoorziening zouden wellicht op eenvoudiger wijze (en met een lagere 
investering) door te voeren zijn in de bedrijfsvoering. Bij de meeste bedrijvenscans blijkt echter 
nauwelijks aandacht besteed te zijn aan deze aspecten. De bedrijvenscans zijn uitgevoerd door een 
bouwkundige en hierbij heeft dan ook de nadruk gelegen op de fysieke aspecten van toegankelijkheid. 
In de uitgebreidere rapportages die opgesteld zijn voor Manege Duikse Hoef, Efteling Hotel en Efteling 
Bosrijk is wel gekeken naar sociale toegankelijkheid en de toegankelijkheid van de 
informatievoorziening.  
 
In een enkel geval zal voor het opvolgen van het advies vanuit Zet de medewerking van de gemeente 
vereist zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor wijzigingen in het openbaar gebied, zoals het aanleggen van 
gehandicaptenparkeerplaatsen of het verwijderen van oneffenheden in de bestrating. Het kan ook 
voorkomen dat een bestemmingsplanwijziging of -herziening noodzakelijk blijkt voor het opvolgen van 
een advies. In deze gevallen zal op basis van maatwerk bekeken worden of het mogelijk en wenselijk is 
hieraan medewerking te verlenen.  
 
Het project heeft een zekere bewustwording in gang gezet, zowel bij de betrokken ondernemers als bij 
de gemeente. Dit zal er hopelijk toe leiden dat er in de toekomst bij ontwikkelingen van toeristisch 
recreatieve bedrijvigheid in een vroeg stadium nagedacht wordt over de toegankelijkheid (in de brede 
zin). De gemeente kan en zal hierin een stimulerende en adviserende rol vervullen. Echter kunnen ook 
de ondernemersverenigingen, belangenorganisaties en individuele ondernemers hierin een rol 
vervullen.  
 
Samenvatting conclusies en vervolgstappen 
Terugkijkend op het project kunnen de volgende conclusies benoemd worden: 

• er bestond bij de toeristisch recreatieve bedrijven aanvankelijk weinig enthousiasme voor 
deelname aan het project;  

• uiteindelijk heeft het project door de actieve inzet van Zet geleid tot 14 bedrijvenscans waaruit 
de nodige advies- / verbeterpunten zijn voortgekomen; 

• er zijn wellicht nog geen concrete activiteiten in gang gezet naar aanleiding van de 
bedrijvenscans, een bewustwordingsproces ten aanzien van de toegankelijkheidsaspecten is 
wel in gang gezet; 

• het is een gemiste kans dat er nauwelijks aandacht is besteed aan de sociale toegankelijkheid 
en de toegankelijkheid van de informatievoorziening. 

 
In vervolg op het project kan en zal de gemeente een stimulerende en adviserende rol vervullen richting 
(zowel bestaande als toekomstige) toeristisch recreatieve bedrijven waar het gaat om aspecten van 
toegankelijkheid. Hopelijk krijgt het thema toegankelijkheid in de toekomst ook bij 
ondernemersverenigingen en belangenorganisaties nog de nodige aandacht. 
 
Via een persbericht zal de pers geïnformeerd worden over de resultaten het project. Op de website van 
de VVV (www.1001xLoonopZand) zal verwezen wordt naar de website www.toegankelijkbrabant.nl, 
zodat voor de bezoekers de toegankelijkheid van de toeristisch recreatieve bedrijven inzichtelijk wordt. 
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