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De Stad is vastbesloten om de toegankelijkheid van haar 
gebouwen te verbeteren 

 

De Stad Brussel bereidt zich voor om het niveau van de toegankelijkheid van haar gebouwen 
te diagnosticeren. Negentien openbare plaatsen zullen worden gecontroleerd om alle burgers 
in staat te stellen moeiteloos toegang te krijgen. 

 
Brussel, maandag 24 november 2014 

  
Het College van de Stad Brussel, op initiatief van de Schepen van Gelijke Kansen 

Mohamed Ouriaghli (PS), heeft zopas een overheidsopdracht gesloten om de 
toegankelijkheid van haar gebouwen te controleren. Deze gebouwen zijn open voor het 
publiek op het gebied van administratieve diensten, toerisme, cultuur en sport. Ze ontvangen 
dagelijks vele burgers die informatie zoeken of willen ontspannen. De Stad Brussel is 
inclusief. Daarom is het belangrijk om het niveau van de toegankelijkheid van haar gebouwen 
te kennen voor alle burgers en afhankelijk van het soort handicap. Deze informatie zal dan 
beschikbaar worden via de gids en de website van Brussel voor allen 
(www.brusselvoorallen.be). En in de komende jaren, op basis van het verkregen kadaster, zal 
een meerjarenplan voor de aanpassing van de gebouwen worden vastgesteld. 
 

Specifiek zal deze audit onder meer de volgende taken bevatten : 
- De gebouw bezoeken om een opmeting te maken en een diagnose van de huidige 

situatie te stellen. Om dit te bereiken zal een strikte toepassing van de 
toegankelijkheid (toegang, verplaatsing en gebruik) worden vastgesteld. De 
volgende items worden geïnspecteerd: de aanwezigheid van een nabijgelegen 
parkeerplaats, zowel externe en interne verplaatsing, bewegwijzering, toegang tot 
de bezoekplaatsen, liften, af te leggen parcours, toiletten, kleedkamers, 
aangrenzende kamers en nooduitgangen; 

- Het indienen van voorstellen voor verbetering binnen redelijke aanpassingen; 
- Monitoring tijdens de uitvoering van de aanpassingen;  
- De integratie van de gebouwen in de gids en de drietalige website (Frans, 

Nederlands en Engels) “Brussel voor allen”. 
 

Mohamed Ouriaghli verduidelijkt zijn intenties en de ambities van de stad “De stad 
moet zo inclusief mogelijk zijn, zodat alle burgers zich in de Stad kunnen verplaatsen en van 
de Stad kunnen genieten. Veel mensen met een handicap raken geïsoleerd omdat er te veel 
hindernissen in de weg zijn tijdens hun dagelijkse verplaatsingen. Als ik, in mijn functie van 
Schepen van huisvesting, er voor zorg dat alle nieuwe gebouwen toegankelijk zijn en dat 
meerdere appartementen volledig aangepast worden voor de PMB, is het essentieel dat er een 
inspanning word ingezet op de bestaande openbare gebouwen, vooral als ze de bevolking 
moeten ontvangen. En als het belangrijk is om de toegankelijkheid van deze gebouwen te 
diagnosticeren, en anderzijds te verbeteren, is het even belangrijk om er over te 



communiceren. Op deze manier kunnen de betrokkenen burgers hun verplaatsingen 
gemakkelijker voorbereiden " 
 
Hier vindt u de volledige lijst van de gebouwen die gecontroleerd worden: 

Administratieve diensten : 

• Administratief Centrum (Anspachlaan) en de verdiepingen toegankelijk voor het publiek 

(1ste, 2de, 3de, 4de verdiepingen) 

• Verbindingsbureau Laken (Emile Bockstaallaan 246 - 1020 Brussel) 

• Verbindingsbureau Neder-Over-Heembeek (Craetveldstraat 9 - 1120 Brussel) 

• Verbindingsbureau Haren (Cortenbachstraat 10 - 1130 Brussel) 

• Verbindingsbureau Noord-Oostwijk (rue Van Campenhoutstraat 16 - 1000 Brussel) 

• Verbindingsbureau Louize (Terkamerenlaan 34 - 1000 Brussel) 

• Dienst Senioren (Sint-Katelijneplein 18) 

• Cel Gelijke Kansen en Cel Internationale Solidariteit (Bisschopstraat 3A) 

• Huis van de Participatie (Emile Jacqmainlaan 19) 

• Cel Parkeerautomaten (Grétrystraat 2) 

• Grondregie (de Brouckèreplein 41) 

Tourisme & culture 

• Stadhuis (Touristische Informatie) 

• Museum van de Stad 

• Koudenberg (Paleizenplein 6) 

• Bibliothèque des Riches Claires (Rijkeklarenstraat 24) 

• Bibliothèque de Laeken (Emile Bockstaellaan 246 - 1020 Brussel) 

Sport 

• Baden van het Centrum (Reebokstaat 28) 

• Zuidpaleis (Roger van der Weydenstraat 3, 1000 Brussel) 

• Zwembad van Laken (Kerkeveldstraat 73/89, 1000 Brussel) 
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