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Adviesraad voor Personen met een Handicap 

 

 

Halo  

Als gevolg van de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn, zal uw bestuursvergadering 

op afstand worden gehouden  

 

U bent hartelijk uitgenodigd voor de plenaire zitting van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een 

Handicap van de Stad Brussel op 

 

22 februari 2022 van 17:30 tot 19:30 uur 

Link naar de vergadering 
 

Wanneer U iemand aanstelt om u te vertegenwoordigen, vragen wij U een volmacht aan de aangestelde 

persoon mee te geven. 

 

 

Hieronder vindt u de voorgestelde agenda 

1 - Présentation - Presentatie AMT Conseil   

des observations de la - van de opmerkingen van de "mise en situation", le 01.04.2021 10 

van de opmerkingen van de "Winter Pret" - observations sur le parcours des Plaisirs d’Hiver, le 

03.12.2021 
10 

questions/réponses - vragen/antwoorden 10 

    

2 – Présentation - Presentatie David Seffer   

projet Kinumaï project 10 

vragen/antwoorden - questions/réponses 10 

    

3 – Werking van de Raad - Fonctionnement du conseil -    

Het bord vernieuwd moet worden - Nécessité de renouveler le conseil 15 

Confirmation des 3 prochains conseils - Bevestiging van de volgende 3 Raden 5 

woensdag 18 mei om 17.30 uur - mercredi 18 mai à 17h30   

mardi 27 septembre à 17h30 - dinsdag 27 september om 17.30 uur   

woensdag 13 december om 17.30 uur - mercredi 13 décembre à 17h30   

    

Dagen die de Raad zou willen investeren (zie bijlage) - Journées que le conseil souhaiterait 

investir (v. annexe) 
15 

    

Détermination /confirmation groupes de travail/thématiques + rappel soutien « logistique » de 

la Ville dans ce cadre) 

Vaststelling/bevestiging van werkgroepen/thema's + herinnering aan de "logistieke" steun van 

de Stad in dit verband) 

15 
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Bijlage bij de agenda van 22/02/2022 

Dagen die de Raad zou willen investeren - Journées que le conseil souhaiterait investir 

Dagen Datum Activiteit? 

- Internationale Down Syndroom Dag 21/03/2022   

- Wereld Autisme Bewustwordingsdag 02/04/2022   

- Internationale Dag van de Ouderen 01/10/2022   

- Wereld Geestelijke Gezondheidsdag 10/10/2022   

- Internationale Dag van personen met een 

handicap 
03/12/2022   

- Gehandicapten Week 28/11 - 03/12/22     

      

Dagen die in aanmerking kunnen komen     

- Wereld Dag ter Voorlichting over 

Ouderenmishandeling 
15/06/2022   

- Werelddiabetesdag 14/10/2022   

- Internationale borstkankerdag 19/10/2022   

- Internationale dag van de solidariteit tussen 

de mensen 
20/12/2022   
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