
 

Doelstelling 11: “Inclusieve, veerkrachtige, duurzame steden” 

De volledige titel van doelstelling 11 luidt als volgt: “Maak steden en menselijke nederzettingen 

inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam”. 

Heel wat personen leven in de stad en in dorpen. Zij zijn zo georganiseerd dat personen 

gemakkelijk heel wat zaken kunnen vinden: winkels, scholen, bibliotheken, elektriciteit, water, 

vervoer, huisvesting, …  

In steden en dorpen moeten personen 

• veilig zijn  

• zich gemakkelijk kunnen verplaatsen 

• zo dicht mogelijk toegang hebben tot essentiële basisdiensten 

• niet lijden onder vervuiling 

In België kunnen heel wat personen met een handicap niet kiezen wat ze met hun leven willen 

doen: zij hebben geen keuze tussen verschillende mogelijkheden of zij hebben geen hulp om te 

beslissen wat ze willen. 

Tekst van de video:  

Vandaag de dag leven veel mensen met een handicap geïsoleerd in instellingen.  

Het ontbreekt personen met een handicap aan onafhankelijkheid, privacy, persoonlijke 

ondersteuning. Zij zijn niet in staat om hun eigen levenskeuzes te maken en hebben niet de 

mogelijkheid om ten volle deel te nemen aan de samenleving. 

Met de realisatie van Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 11 - Duurzame Steden en 

Gemeenschappen - zullen personen met een handicap kunnen kiezen om te wonen op plaatsen 

die voor hen geschikt zijn. 

Personen met een handicap zullen in een volledig toegankelijke gemeenschap leven, waarbinnen 

ze onafhankelijkheid en privacy genieten als volwaardige leden van de samenleving. 

Link naar de video 

De feiten 

• Heel wat personen met een handicap beschikken niet over huisvesting die aan hun 

behoeften voldoet. Dit is in het bijzonder zo voor de armste personen  

• Er is te weinig sociale huisvesting, ze is slecht verdeeld over heel België en vaak weinig 

toegankelijk en energieverslindend 

• Er zijn te weinig gemeenschappelijke leefstructuren die geïntegreerd zijn in het sociale 

weefsel en die rekening houden met de levenskeuzes van personen met een handicap 

• Er  zijn onvoldoende diensten om personen met een handicap te ondersteunen bij de 

officiële stappen die ze ondernemen en in hun dagelijks leven. De prioriteit ligt altijd op zorg 

en te weinig op ondersteuning. Ze zijn ondergefinancierd.   

http://bdf.belgium.be/nl/thema-s/sdg-s-video-s.html


• De toegankelijkheid van sociale, culturele en sportieve activiteiten en de informatie 

daarover blijft volstrekt ontoereikend 

• De mate van toegankelijkheid van het openbaar vervoer is onvoldoende: het rollend 

materieel en de infrastructuren zijn onvoldoende toegankelijk 

• De bankdiensten worden steeds meer gedigitaliseerd, ten nadele van personen met een 

handicap en heel wat andere groepen van de bevolking.  

• Door het gebruik van aanraakschermen kunnen heel wat personen met een handicap op 

steeds meer gebieden niet meer zelfstandig handelen. Dat is ook het geval voor heel wat 

oudere of zieke personen. 

• Zowel bij de Covid-crisis als bij de overstromingen in juli 2021 heeft België ontdekt dat er 

geen echte rampenplannen bestonden om alle personen met een handicap op korte termijn 

de nodige zorg te bieden: de plaats waar personen wonen is mogelijk ook een plaats van 

gevaar.  

Voor de situatie van personen met een handicap in België betekent “Duurzame steden en 

nederzettingen” dat het volgende nodig is:  

• Er moeten woningen worden gebouwd volgens de beginselen van universele 

toegankelijkheid 

• Iedereen moet de kans krijgen de plaats te kiezen waar hij/zij wil wonen 

• Het dorp, de stad moet zodanig worden georganiseerd, dat ze zowel toegankelijk zijn op 

fysiek vlak als op het vlak van het begrip van de organisatie van de gemeenschappelijke 

ruimte 

• Winkels, diensten, sport- en culturele infrastructuren moeten open staan voor iedereen 

• Overheidsbedrijven moeten dagelijks diensten verlenen aan alle gebruikers, op basis van de 

beginselen van gelijke kansen en redelijke aanpassingen  

• Verplaatsingen tussen steden of dorpen moeten doeltreffend worden georganiseerd. De 

overstapvoorzieningen moeten doeltreffend zijn voor alle burgers 

• Het openbaar vervoer moet voldoen aan de hoogste toegankelijkheidsnormen, zodat 

eenieder ze kan gebruiken wanneer hij/zij dat wil 

• Financiële diensten, met inbegrip van niet-elektronische vormen, moeten toegankelijk 

blijven voor zoveel mogelijk personen, op een redelijke afstand van de woongebieden en 

van de belangrijkste winkels 

• Een algemeen proces van transformatie van gemeenschappelijke leefomgevingen 

(instellingen) moet worden uitgewerkt, gebaseerd op de levenskwaliteit en het eerbiedigen 

van de rechten van personen met een handicap 

• Er moeten nieuwe beroepen worden gecreëerd die bijstaan bij de ondersteuning van 

personen met een handicap en hun mantelzorgers 

• Anticiperen op crisissituaties en rampen door interventie- en rampenplannen uit te werken 

op basis van een concrete kennis van de behoeften van personen met een handicap 
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