Adviesraad voor personen met
een handicap
Voltallige zitting van 23 februari 2017 om 18u
1. Présents/ Aanwezig: Monsieur Mohamed Ouriaghli, Echevin en charge de l’Egalité des
Chances/Schepen bevoegd voor Gelijke Kansen, Madame Saïda Bakkali, Collaboratrice de
l’Echevin/medewerkster van de Schepen, Monsieur Jacques Petit représentant Monsieur
Miguel Gerez (AMT Concept), Mevr. de Ondervoorzitster Nadia Hadad, Mevr. Christiane De
Busschere, M. Jean Depasse.
2. Excusés/Absents : M. Bienvenu Mputu-Boyelo (Handicongo), M. Mourad Kahrrim, M. Nino
Peeters (Passe le message à ton voisin), M. Samir El Bidadi (6ème sens), M. Francis Desmet
(Vous et moi), Dhr Bernard Lemaire, Mme Rosa Collet, Mme Rose Marie Montini (Les amis de
Benjamin), Mevr. Agnes Pieck (Blindenzorg Licht en liefde), Dhr. Stijn Van Roey, Mme Valérie
Neysens (FFSB), Mme Tanya Weyn (ADO-Icarus), M. Jacques Dekoster (Altéo), Mme. Fabienne
Feyaerts (FNPH), Mme Catherine Zekas (Huitième jour), Mme. Nathalie Legrain (Ligue Braille),
Mme Silvia Alfaro, M. Douglas, Monsieur Vincent Danniau (Handicap International).
3. Secrétariat/ Secretariaat: service Égalité des chances / dienst Gelijke Kansen.
1. Goedkeuring van het rapport van de zitting van 17 november 2016
Geen opmerkingen. Het rapport wordt goedgekeurd.
2. Voorstelling van een toegankelijke plaats voor de volgende APH
Er wordt voorgesteld aan de aanwezige raadsleden, de volgende zittingen van de APH, op de
jeugdherberg Sleep Well, Dambordstraat 23 te1000 Brussel, te houden. Naar aanleiding van de
opmerkingen in verband met de toegankelijkheid van zalen en toiletten, werd er een andere
plaats gezocht in de omgeving van het Administratief Centrum. De jeugdherberg Sleep Well
heeft de mogelijkheid om een toegankelijke vergaderruimte en een slaapkamer met
toegankelijke toiletten ter beschikking te stellen. De raadsleden zijn niet enthousiast om naar
een andere plaats te moeten gaan voor de zittingen van de APH bij te wonen. Er wordt dus
besloten om de Militiezaal van het Stadhuis te bezoeken met de heer Petit, om de
toegankelijkheid van de zaal en de toiletten te testen. Als het bezoek succesvol is, zullen de
toekomstige zittingen van 14 juni en 18 oktober 2017 op het Stadhuis worden gehouden.
3. Nieuwe impuls en dynamiek voor de APH : voorstellen van de raadsleden
Vaststellingen :
• Er zijn maar weinig raadsleden aanwezig op de zittingen van de APH
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• Moeilijkheden voor sommige raadsleden om zich vrij te maken om aanwezig te kunnen zijn op de
zittingen; ze moeten verlof nemen op het werk, er wordt dus gevraagd om te communiceren over
de datums van de volgende zittingen (14 juni en 18 oktober 2017)
• De APH is alleen maar informatief geworden
• De werking van de APH moet heroverwegen worden
• Er is geen controle, geen feedback over voorbije acties van de APH
• Er zijn geen werkgroepen over specifieke onderwerpen meer
• Er zijn geen sprekers meer uitgenodigd op de APH om presentaties te voeren over de
verschillende onderwerpen met betrekking tot de bezorgdheden van de raadsleden .
Actievoorstellen :
• De raadsleden worden verzocht een verlang en eisen-lijst op te stellen dat kan worden
voorgelegd aan het College
• De APH kan ook als bemiddelaar functioneren met de Regio rond meer specifieke eisen in
verband met bepaalde thematieken waarvoor de Regio meer bevoegd is
• Vzw’s stimuleren om nieuwe thema’s voor te stellen voor toekomstige vergaderingen. Als gevolg
daarvan, sprekers uitnodigen om presentaties in verband met de suggesties van raadsleden op de
touw te kunnen zetten en daarmee nieuwe debatten opstarten.
• Een balans opmaken van het beleidsprogramma.
4. Werkgroep over het respect van parkeerplaatsen voor PBM’s
De campagne is in voorbereiding en zal plaatsvinden in mei-juni met 9 experimentele gemeenten
(Sint Agatha-Berchem; Sint-Joost-Ten-Noodde; Sint Lambrechts-Woluwe, Jette, Evere, Vorst,
Elsene, Etterbeek en de Stad Brussel). Deze campagne zal plaatsvinden in twee fasen: een
informatieve fase via affiches, flyers, radio spots, geanimeerde computer graphics, lokale televisie
spots en sociale netwerken communicatie, persconferenties…).
De tweede fase zal meer repressief zijn. Het is de bedoeling dat er extra borden worden
toegevoegd aan de bestaande PBM’s parkeerplaatsen. Deze kleine extra borden tonen een
takelwagen aan met de vermelding " + min. 110 €" boete. De bedoeling is de aandacht te trekken
bij de overtreders op de risico’s dat ze oplopen als zij parkeren op een plaats dat aan personen met
beperkingen gereserveerd zijn.

5. Variapunten
De aanwezige raadsleden hebben verscheiden persoonlijke zaken met betrekking tot verschillende
problemen besproken zoals :
• Toegang tot PBM huisvestingen : moeilijkheden, kosten, te weinig beschikbaar, te lang
wachttijden om toegang tot sociale woningen te krijgen; bestaande PBM huisvestingen in theorie,
maar niet in de praktijk enz.
• Mobiliteit: de toegankelijkheid van de metrostations : toegankelijkheid en uurroosters,
toegankelijkheid van gewone en PBM bussen ; toegankelijkheid van PBM bussen op de autoloze
zone; toegankelijkheid van taxi’s, opleiding van buschauffeurs, taxi vouchers; verkeerslichten
zonder specifieke voorzieningen voor doven en blinden personen ...
• Rehabilitatie van de wegens na wegenwerken, ongeacht van de PBM voorzieningen die voor de
werken bestond;
• Toegankelijkheid website van de Stad Brussel - de site draagt niet langer de label "AnySurfer"
•Vergelijking van Brussel met andere Europese steden op het gebied van toegankelijkheid in het
algemeen: Brussel lijdt aan een langdurige vertraging ...
Organisatie van de “Freedom Drive” in september: mobiliteitsproblemen; problemen met het vinden van
toegankelijk hotel kamers in Brussel, aanzienlijke kosten voor het vervoer van deelnemers ...
Uitnodiging om de fototentoonstelling van de Franse Federatie van Doven uit België (FFSB) en de campagne
“Je signe, Tu vois ?” ("Ik teken. Zie je?) "Aan de poorten van Warande Park (tot 14 maart 2017).

VOLGENDE ZITTINGEN VAN DE APH : 14 JUNI EN 18 OKTOBER 2017

