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Persoverzicht Provincie Oost-Vlaanderen, Vr. 25 Mar. 2022 

Toerisme Oost-Vlaanderen lanceert in het Meetjesland 'reisbureaus' voor mensen 

met een beperking. Dat gebeurt in Aalter, Maldegem en Lievegem. 

In heel wat gemeenten bestaan via het OCMW al 'Rap op Stap-kantoren'. Dat zijn 

een soort reisbureaus voor mensen met een beperkt budget. Op zeventien plaatsen 

in Oost-Vlaanderen komt daar nu een plus bij, en komt er ook een aanbod specifiek 

voor mensen met een beperking. 

''Voor heel wat mensen met een beperking of specifieke noden is reizen of een 

uitstapje maken niet zo evident"", zegt gedeputeerde Leentje Grillaert van de 

provincie. ''Het gaat over een grote groep, zeker als je ook de partner, kinderen, de 

ganse familie en vrienden meerekent. Een Rap op Stap-kantoor met een plus 

bundelt dus zowel informatie over toeristische uitstappen, als over sport- en 

cultuuractiviteiten die ook toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke, visuele, 

auditieve of een verstandelijke beperking. En ook voor mensen met een 

autismespectrumstoornis. Deze kantoren werken ook aan het wegwerken van 

andere drempels die mensen met een beperking verhinderen om op daguitstap of 

vakantie te gaan, zoals het regelen van aangepast vervoer, of het nagaan of er 

ondersteuning nodig is gedurende de dag. Bijvoorbeeld iemand die bij de persoon 

blijft."" (JSA) 

JOERI SEYMORTIER ■ 
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Persoverzicht Provincie Oost-Vlaanderen, Vr. 25 Mar. 2022 

Toerisme Oost-Vlaanderen lanceert in het Meetjesland ‘reisbureaus' voor mensen 

met een beperking. Dat gebeurt in Aalter, Maldegem en Lievegem. 

In heel wat gemeenten bestaan via het OCMW al ‘Rap op Stap-kantoren'. Dat zijn 

een soort reisbureaus voor mensen met een beperkt budget. Op zeventien plaatsen 

in Oost-Vlaanderen komt daar nu een plus bij, en komt er ook een aanbod specifiek 

voor mensen met een beperking. Dat gebeurt bij ons in Aalter, Maldegem en 

Lievegem. 

“Voor heel wat mensen met een beperking of specifieke noden is reizen of een 

uitstapje maken niet zo evident”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert van de 

provincie. “Het gaat over een grote groep, zeker als je ook de partner, kinderen, de 

ganse familie en vrienden meerekent. Een Rap op Stap-kantoor met een plus 

bundelt dus zowel informatie over toeristische uitstappen, als over sport- en 

cultuuractiviteiten die ook toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke, visuele, 

auditieve of een verstandelijke beperking. En ook voor mensen met een autisme 

spectrum stoornis. Deze kantoren werken ook aan het wegwerken van andere 

drempels die mensen met een beperking verhinderen om op daguitstap of vakantie 

te gaan, zoals het regelen van aangepast vervoer, of het nagaan of er ondersteuning 

nodig is gedurende de dag. Bijvoorbeeld iemand die bij de persoon blijft.” 
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Persoverzicht Provincie Oost-Vlaanderen, Ma. 28 Mar. 2022 

Toerisme Oost-Vlaanderen wil ook mensen met een handicap laten kiezen uit een 

ruim aanbod aan toegankelijke daguitstappen, vakantieplaatsen en evenementen. 

De provincie lanceert daarom zeventien specifieke reiskantoren voor die doelgroep, 

onder meer in Aalter, Lievegem en Maldegem. “Voor heel wat mensen met een 

beperking of specifieke noden is reizen of een uitstapje maken niet zo evident”, 

zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V). Oost-Vlaanderen had al het grootste 

aantal Rap op Stap-kantoren van alle provincies. Dat zijn reiskantoren voor mensen 

met een beperkt budget. De provincie wil het project nog sterker maken door de 

werking open te trekken naar mensen met een fysieke of mentale beperking. (ies) 

www.rapopstap.be 

 


