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Adviesraad voor personen met 

een handicap 

 

Voltallige zitting van 14 juni 2017 om 18u  

Aanwezig: Mevr Saïda Bakkali, medewerkster van de Schepen bevoegd voor Gelijke Kansen ; Mr 

Jacques Petit ter vertegenwoordiging van Mr Miguel Gerez (AMT Concept) ; Mr Marco Carnesecchi ter 

vertegenwoordiging van Mevr Nadia Hadad (ENIL) ; Mevr Christiane De Busschere ; Mevr Rose-Marie 

Montini (Les amis de Benjamin) ; Mr Jacques Dekoster (Altéo) ; Mr Charly Douglas ; Mr Michel Cormond 

(Altéo) ; Mr Tim Claerhout (Ado-Icarus) ; Mr Pierre-Jean Bertrand (Brussels Gewest – PAVE) ; Mevr 

Géraldine Hubrecht (VBX – Departement Stedenbouw) 

Verontschuldigd : Mr Mohamed Ouriaghli, Schepen bevoegd voor Gelijke Kansen ; Mr Bienvenu 

Mputu-Boyelo (Handicongo) ; Mr Mourad Kahrrim ; Mr Nino Peeters (Passe le message à ton voisin) ; 

Mr Samir El Bidadi (6ème sens) ; Mr Francis Desmet (Vous et moi) ; Mr Bernard Lemaire ; Mevr Rosa 

Collet ; Mevr Agnes Pieck (Blindenzorg Licht en liefde) ; Mr Stijn Van Roey ; Mevr Valérie Neysens 

(FFSB) ; Mevr Tanya Weyn (ADO-Icarus) ; Mevr Fabienne Feyaerts (FNPH) ; Mevr Catherine Zekas 

(Huitième jour) ; Mevr Nathalie Legrain (Ligue Braille) ;  Mevr Silvia Alfaro ; Mr Jean Depasse. 

Secretariaat: Barbara De Witte voor de Cel Gelijke Kansen. 

1. Goedkeuring van het rapport van de zitting van 23 februari 2017  

Geen opmerkingen. Het rapport wordt goedgekeurd. 

2. Uiteenzetting van de PAVE door Mr Pierre-Jean BERTRAND van het Brussels Gewest 

Het zogenaamde PAVE-project ( Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) heeft 

als doel de nodige werkzaamheden te identificeren en te plannen om de publieke ruimtes en wegen, 

conform aan de technische voorschriften en reglementeringen, toegankelijk te maken.  

Doelstellingen : 

 Verbindingswegen identificeren welke de verplaatsing tussen verschillende « sleutelpunten » van 

de gemeente (publieke ruimtes,…) mogelijk maken met het oog op het garanderen van de continuïteit in 

termen van toegankelijkheid 

 De nodige voorzieningen bepalen om de wegen en publieke ruimtes op grondgebied van de 

gemeente toegankelijk te maken voor mensen met een handicap 

 De voorgestelde wegenwerken naar prioriteit ordenen.   

http://www.bruxelles.be/


 

De Stad Brussel voert momenteel zijn diagnostiek uit onder leiding van het departement Stedenbouw. 

Verschillende werkateliers nemen in dit kader plaats waarbij wijkcomités, terreinactoren (politie en 

BRAVVO) en andere gebruikers van het wegennetwerk in vier zones tewerk gaan : 1) Neder-over-

Heembeek + Haren ; 2) Laken ; 3) Vijfhoek West + Noordwijk ; 4) Vijfhoek Oost + Europese wijk + 

Louisawijk. 

Mevr Hubrecht heeft de leden van de Adviesraad vriendelijk uitgenodigd om zich bij deze werkgroepen 

aan te sluiten tijdens de volgende vergadering van dinsdag 20 juni om 18u in het Administratief 

centrum van de Stad. De contactgegevens van de adviesleden die aanwezig waren tijdens de plenaire 

zitting op 14 juni en die interesse vertoonden in het project, werden aan Mevr Hubrecht doorgegeven 

opdat zij hen meer informatie kon verschaffen. De overige leden van de Adviesraad zullen eveneens 

gecontacteerd worden om de informatie mede te delen.  

Een aantal vragen  van de aanwezigen werden naar aanleiding van deze uiteenzetting behandeld door 

Mr. Bertrand: 

- Wat betreft de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, heeft Mr. Bertrand ons ingelicht dat er 

een contract tussen het Brussels Gewest en de MIVB werd opgemaakt met het oog op het 

verbeteren van de toegankelijkheid van alle vervoermiddelen en haltes de komende 10 jaar 

waarbij een conformiteit van 100% binnen dit en 30 jaar beoogt wordt.  

- Mr. Bertrand heeft ons eveneens uitgelegd dat de mensen die de diagnoses op de baan uitvoeren 

dit doen op basis van een vragenlijst welke een zeer uitgebreide lijst criteria ivm toegankelijkheid 

bevat en bijgevolg maximaal aandacht besteed aan mogelijke hindernissen voor elk type handicap. 

Mr Bertrand en zijn collega Mr Moors die het PAVE-project op regionaal niveau opvolgen,  werden 

beiden opgeleid door de CAWaB inzake toegankelijkheid.  

De Adviesraad heeft zijn interesse bekend gemaakt om Mr. Bertrand opnieuw uit te nodigen eind 2018 

opdat de eindresultaten en conclusies van de diagnose voorgesteld zouden worden.  

3. Toegankelijkheid van de Militiezaal in het Stadhuis 

De zitting van juni kon helaas niet in het Stadhuis doorgaan aangezien de Militiezaal, die de enige 

toegankelijke zaal van het Stadhuis is, niet beschikbaar was.  

Voor de volgende zitting, welke op 18 oktober zal plaatsvinden, zal een verplaatsbare oprijplaat 

voorzien worden op de Grote Markt om het voetpad dat het Stadhuis omringt op te kunnen en direct 

toegang te verkrijgen tot de ingang van de Militiezaal.  

 

4. Respect van de reglementering inzake toegankelijkheid van publieke evenementen  

Naar aanleiding van de festiviteiten, en meer bepaald het concert op het Koningsplein, ter gelegenheid 

van het Irisfeest, werd ons medegedeeld dat deze niet toegankelijk waren voor personen met beperkte 

mobiliteit doch dit in 2016 wel het geval was. Een dossier, opgemaakt op basis van getuigenissen en 

foto’s, werd naar het Brussels Gewest doorgestuurd aangezien zij dit evenement organiseren.  



 

Het Kabinet van Mr Ouriaghli en de Cel Gelijke Kansen onderhouden het contact met de collega’s van 

BME en werden, onder andere, geraadpleegd in het kader van de organisatie van Nuit Blanche (pour 

tous) en Brussel Bad om deze toegankelijker en inclusiever te maken.  

Er werd voorgesteld om via de Cel Gelijke Kansen de banden te versterken tussen de verschillende 

organisatoren van evenementen binnen de Stad Brussel en, anderzijds, de lokale verenigingen van 

personen met een handicap.  

Een eerste initiatief in dit opzicht zal worden voorgesteld aan de organisatoren van Brussel Bad om het 

parcours en de locatie voor de officiële opening te laten testen door mensen met een handicap zodat de 

toegankelijkheid gegarandeerd kan worden.  

5. Variapunten 

- Verschillende klachten werden medegedeeld aangaande : 

o De toegankelijkheid van de hoofdingang van het Stadhuis. De helling van de huidige 

oprijplaat bedraagt 31% en is dus niet conform. Deze plaat moet dringend vervangen 

worden door een plaat met een kleinere helling.  

o De verschillende verdiepingen van het Stadhuis zijn momenteel niet bereikbaar voor 

rolstoelgebruikers. De lift is te klein om toegang te verlenen tot rolstoelen. Een oplossing 

dient dus gezocht te worden ter hoogte van de trappen waar een lift geïnstalleerd zou 

kunnen worden om de rolstoelen van het ene verdiep tot het andere te verplaatsen.   

o Gebrek aan toegankelijke woningen: het aanbod van aangepaste huisvestigingen van de 

Stad is te laag om aan de vraag te voldoen. Er worden vaak woningen aangeboden in 

wijken die ver van de wijk waar de persoon uit afkomstig is. Aangezien personen met een 

handicap reeds een groter risico lopen om geïsoleerd te raken, is het opbouwen van een 

nieuw netwerk in een nieuwe wijk voor deze mensen nog minder vanzelfsprekend.  

o Nood aan meer inclusie van personen met een mentale handicap en o.a. personen met 

autisme. Culturele evenementen e.d. zijn zelden aangepast voor personen met autisme. 

Begeleiding, aparte ingangen om aan de menigte te kunnen ontsnappen,… zouden 

voorzien moeten worden. Ook het gebruik van pictogrammen in het openbaar vervoer en 

in openbare ruimtes kan een eenvoudige oplossing bieden om deze mensen het leven 

makkelijker te maken.  

- Er is duidelijk nood aan sensibilisatie van de bevolking aangaande handicaps. Personen met een 

handicap worden helaas maar al te vaak geconfronteerd met een gebrek aan solidariteit van hun 

omgeving. Er bestaat echt behoefte om o.a. jongeren op te voeden met het oog op het creëren 

van een meer inclusieve en solidaire samenleving. Naar aanleiding van deze oproep werd de idee 

op tafel gelegd om een sensibiliseringscampagne op te starten binnen de scholengemeenschap 

van de Stad Brussel. Een groep vrijwilligers met een handicap zou bijvoorbeeld in deze scholen 

kunnen rondgaan om te getuigen van hun persoonlijke ervaringen. Deze mensen zouden 

bijvoorbeeld ook aanwezig kunnen zijn tijdens evenementen (concerten,…) die heel het jaar door 

in Brussel plaatsvinden.  

- Eerste brainstorming aangaande 03 december : 

o Het concept van handistands welke deze zomer voorzien werd, zou uiteindelijk niet meer 

doorgaan. Bestaat de mogelijkheid om deze op 03 december te laten doorgaan ter 

gelegenheid van de Internationale dag van Personen met een Handicap ?  



 

o Volgend op bovenvermeld punt inzake de sensibilisering van jongeren, ontstond de idee 

om de campagne die zou plaatsvinden in de scholen op 03 december 2017 op te starten 

om vervolgens op 03 december 2018 te eindigen met een evenement waarbij projecten 

van de gesensibiliseerde studenten (video’s, fotoreportages, teksten,…) tentoongesteld 

zouden worden.  

o Er werd voorgesteld om een werkgroep op te richten om verder over dit onderwerp na te 

denken. Een e-mail zal verstuurd worden in de loop van de maand juni om data vast te 

prikken.  

- Een voorstel werd gedaan om contact op te nemen met Adviesraden van andere Brusselse 

gemeenten. Bij volgende zittingen zouden vertegenwoordigers van deze raden uitgenodigd 

kunnen worden om ervaringen te delen. De Cel Gelijke Kansen stelt voor om het contact te leggen. 

- Er dient nieuw leven in de Adviesraad geblazen te worden. De Cel Gelijke Kansen stelt voor om de 

leden van de bestaande adviesraad te contacteren om na te gaan wie nog interesse vertoont en, in 

tweede instantie, verschillende netwerken te contacteren om nieuwe leden te identificeren. 

- Tim Claerhout heeft bekend gemaakt dat hij de Adviesraad helaas verlaat daar hij binnenkort naar 

Brugge verhuist. Wij danken Mr Claerhout voor zijn inzet en goed humeur. 

 

VOLGENDE ZITTING VAN DE APH : 18 OKTOBER 2017 IN DE MILITIEZAAL VAN HET STADHUIS 


