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De Stad Brussel stelt een actualisering voor van haar actieplan Handicap
‘BXL INCLUSIEF’ voor de periode 2020-2022

Maandag 25 januari keurde de gemeenteraad van de Stad Brussel de nieuwe versie goed
van het actieplan Handicap ‘BXL INCLUSIEF’ dat werd opgestart in 2018. Deze tweede
geactualiseerde versie voor 2020-2022 is het resultaat van de tweejaarlijkse evaluatie van
het plan, en legt nieuwe doelstellingen vast voor gemeentelijke acties om de
toegankelijkheid te verbeteren en de inclusie van mensen met een handicap te bevorderen.

Het is essentieel om ons sociale model aan te passen en te zorgen voor een systematische
inclusie van alle burgers, waaronder mensen met een handicap, in alle domeinen van onze
samenleving en in de openbare ruimte. Handistreaming vormt de kern van deze aanpak, en ik
ben dan ook verheugd over de groeiende samenwerking tussen de Stad en haar Adviesraad
voor Personen met een Handicap (APH) die werd opgericht in 2007 en waarin verenigingen,
professionals en burgers zijn vertegenwoordigd”, aldus Schepen van Gelijke Kansen Lydia
Mutyebele.
De APH is een uitwisselingsplatform waar de problemen van mensen met een handicap
worden aangekaart en waar constructieve en aangepaste oplossingen worden voorgesteld.
“Het doel van het plan is natuurlijk om de erkenning, deelname en inclusie van mensen met
een handicap te verbeteren, maar vooral ook om hen zoveel mogelijk autonomie te
verzekeren. Dat is volgens mij een essentiële voorwaarde voor volwaardig burgerschap”, zo
zegt Lydia Mutyebele nog.
Er wordt gewerkt aan een zo vroeg mogelijke inclusie van kinderen via een open onderwijs
dat is aangepast aan kinderen met specifieke behoeften, zowel in het basisonderwijs als in
het secundair en hoger onderwijs. Het plan voorziet ook in meer opleidingen voor het
gemeentepersoneel en besteedt bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid van
infrastructuur en wegen. De Stad Brussel wil via tal van initiatieven ook de toegang tot
vrijetijdsactiviteiten, sport, cultuur, werkgelegenheid en huisvesting vereenvoudigen.

“We hechten veel belang aan het verzekeren van de toegankelijkheid van huisvesting in de
Stad Brussel voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM). De Stad Brussel is van plan om
via haar Grondregie 10% meer appartementen te voorzien die aanpasbaar zijn voor mensen
met een beperkte mobiliteit. In 2018 beschikte de Grondregie over 45 woningen die
toegankelijk zijn voor PBM (op een totaal van 3600). Tegen het einde van 2020 waren er 14
extra aanpasbare woningen beschikbaar”, zo besluit de Schepen van Gelijke Kansen, die
overigens ook Schepen van Huisvesting is van de Stad Brussel.
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