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Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen voor Gelijke Kansen, onthulde donderdagmiddag 
de campagne “parkeerkunst” die hij voert om de illegale bezetting van parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap tegen te gaan. De eerste van de drie plaatsen, gelegen in de buurt 
van het Muntplein, werd vandaag ingehuldigd. De andere twee zullen ten laatste op 10 
oktober klaar zijn. 

 
Elk jaar overtreden tienduizenden automobilisten (40.000 in België) de verkeersregels 

door onrechtmatig plaatsen voorbehouden voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM) 
in te nemen. Sensibilisering en boetes maken het helaas niet mogelijk om het fenomeen tegen 
te gaan. De Stad Brussel, de Vlaamse Gemeenschap, het S.M.A.K. en het creatieve bureau 
Famous beslisten dan ook om tot een nieuwe aanpak over te gaan. Het project bestaat erin om 
drie duo’s kunstenaars - een kunstenaar mét en een kunstenaar zonder beperking - samen te 
brengen met als doel het belang van deze parkeerplaatsen te benadrukken. Een van de drie 
duo’s werd geselecteerd door het S.M.A.K., de andere twee door de Stad Brussel met de hulp 
van de Adviesraad voor personen met een handicap. 

 
Mohamed Ouriaghli licht toe: “Het probleem omtrent misbruik van parkeerplaatsen 

voor mensen met een beperking stelt zich in alle grote steden. Het Brussels Gewest is niet 
immuun voor het gebrek aan burgerzin. Op het grondgebied van de Stad Brussel worden 
jaarlijks ongeveer 1.500 (1.330 in 2012 en 1.432 in 2013) bestuurders beboet door de politie. 
Naast het bestraffingsaspect is het nodig de automobilisten te sensibiliseren. Zij beseffen niet 
hoe beperkt mensen met een handicap zijn als het op dagelijkse verplaatsingen aankomt en 
welke problemen zij ervaren.”  
 

“Sommige mensen zijn er zich misschien niet van bewust hoe zij met dergelijke 

overtredingen inbreken op de bewegingsvrijheid van mensen met een handicap, maar bij veel 

anderen schuilt er ook een mentaliteitsprobleem achter”, zegt Heidi Vander Poorten van de 

Vlaamse Overheid. “Ons doel was dan ook beide aspecten aan bod te laten komen. Voor het 

creatieve idee deden we een beroep op het  bureau Famous, dat het initiatief bedacht en het de 

naam “parkeerkunst” meegaf: kunst op parkeerplaatsen voor mensen met een handicap door 

mensen met een handicap.” 
 

Naast de twee kunstenaars die door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd werden, 
sponsort de Stad eveneens twee andere kunstwerken. 
 



Brusselaars en bezoekers worden uitgenodigd om deze unieke parkeerplaatsen te 
bezoeken, zodat automobilisten de parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een 
beperking beter kunnen leren respecteren: 

� Muntplein (tussen de Schildknaapstraat en de Bisschopstraat), zichtbaar vanaf 2 
oktober. Een realisatie van de kunstenaars Wannes Lecompte en Anja De Greve;  

� Grote Zavelplein, nummer 42, zichtbaar vanaf 3 oktober. Een realisatie van de 
kunstenaars Hedwig Goethals en Sebastien Daumerie;  

� Emile Bockstaellaan, nummer 276, zichtbaar vanaf 10 oktober. Een realisatie van de 
kunstenaars Ikram Aouald en Mouna Laabi. 
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