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Winterpret voor iedereen
Brussel, 3 december 2013 - Op voorstel van de Adviesraad voor Personen met
een Handicap van de Stad Brussel heeft de stad een doorlichting laten maken
van de toegankelijkheid van de twee belangrijkste openbare evenementen:
Brussel-Bad en Winterpret. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal
aanbevelingen. Vanaf deze editie is deze site op de Vismarkt, waar het
Metrostation Sint Kathelijne gelegen is, zo aangelegd dat personen met een
beperking geheel autonoom kunnen genieten van de Kerstmarkt, die enig is in
haar soort met haar gezellige huisjes, een Zwitsers chalet, een reuzenrad en
een 1050m² grote schaatspiste.

De Adviesraad voor de Personen met een Handicap werd in 2007 door de Stad opgericht met
het oog op een actieve en constructieve participatie van particulieren en vertegenwoordigers
uit het verenigingsleven. Zijn opdracht bestaat erin adviezen en aanbevelingen te verstrekken
ten aanzien van problemen die gehandicapte personen in het dagelijks leven kennen. Hij
bestaat uit werkgroepen maar vergadert drie tot vier keer per jaar in plenaire zitting. Begin dit
jaar hebben zijn raadsleden gewezen op de moeilijkheden om zich te verplaatsen op
Winterpret en Brussel-Bad, vooral met een rolstoel. Al gauw werd beslist over te gaan tot een
audit betreffende het toegankelijkheidsniveau van beide evenementen, uitgevoerd door
professionals.
Mohamed Ouriaghli (PS), schepen voor Gelijke Kansen verheugt zich over de geboekte
vooruitgang om de site, gelegen in openbaar domein, toegankelijker te maken: “de
Internationale Dag voor Personen met een Handicap werd door de Verenigde Naties
ingesteld op 3 december 1992 om bij te dragen tot hun integratie en toegang tot het
economische, sociale en politieke leven. De Stad Brussel steunt zich op de duidelijke adviezen
van de Adviesraad om dagdagelijks de gehandicapte personen te betrekken. Naast thema’s
eigen aan werk en mobiliteit wordt er veel aandacht besteed aan autonome toegankelijkheid
tot vermakelijkheden. Daarom vonden we het belangrijk dat deze evenementen werkelijk een
plezier voor allen zouden worden.”
« Grote Evenementen hebben allereerst een sociaal oogmerk. Ze moeten in de eerste plaats de
plaatselijke bevolking ten goede komen. De toegankelijkheid voor allen is dus van het hoogste
belang. Op deze wijze drangen de evenementen bij tot de sociale gehechtheid en fierheid om
tot een gemeenschap te behoren”, verklaart Philippe Close (PS), Schepen voor Financiën,
Personeel en Toerisme.
Na de audit werden de aanpassingen reeds vanaf deze editie in praktijk gebracht: platen om op
te rijden, plaatsen van tapijten, gehandicaptentoilet, toegang tot de schaatspiste en
ononderbroken aanwezigheid van een PMB-referent om desgevallend het parkoers te
verbeteren. De volgende stap wordt het behalen van het ACCES-i label dat het
toegankelijkheidniveau bepaalt in functie van het type handicap. Het kostenplaatje van deze
operatie (audit en aanpassingen) bedraagt 16.000€.
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